
Öppet brev till alla handbollsföräldrar 
Här kommer ett öppet hjärtligt brev till just er! 
 
I HF Syd har vi strax under 800 ungdomslag vilket med tanke på syskon innebär att vi 
sannolikt har cirka 1200 handbollsföräldrar.  
 
Det är ni som utgör själva fundamentet för svensk handboll. 
 
Det är ni som står för basen i våra handbollsspelares liv såsom mat, husrum, kärlek och 
fostran.  
 
Det är ni som lånar ut era barn till våra underbara ungdomsledare och litar på att de får en 
bra fostrande miljö. 
 
Det är ni som står i kiosken, sitter matchfunktionärer, är matchvärdar och stöttar klubben på 
olika sätt med själ och hjärta.  
 
Utan föräldrarnas bilar kommer vi inte till bortamatcher.  
 
Utan föräldrarnas arbete, lottförsäljning, korvförsäljning och plånbok kommer vi inte till 
cuper och läger. 
 
Utan föräldrarnas engagemang, markservice, sponsring, volontärtimmar och peppning 
fungerar inte svensk idrott.  
 
Det är ofta föräldrarnas peppande, lyssnade, tålamod och omtanke som bidrar till att barnen 
orkar.  
 
Det är ofta föräldrarnas peppande, positiva bidrag och hjälpande hand som gör att ledare 
orkar. 
 
Våga klipp navelsträngen och ge ditt barn ansvar, låt det flyga och ta egna lärdomar. Men 
finns alltid där om något händer.  
 
Som förälder är du ett föredöme och många gånger en viktig vuxen person för spelarna i 
laget. Barnen kommer ihåg lagkompisarnas föräldrar när de själva blir vuxna. Hur vill du bli 
ihågkommen? 
 
Varje säsong har vi unga domare som slutar döma, pga. matchmiljö. Vill du vara en del av 
problemet eller en del av lösningen?  
 
Hur du beter och behandlar andra, spelar stor roll för de unga som iakttar och tar efter ditt 
sätt. 
 
Här har du ett särskilt stort ansvar på det moraliska planet. 
 



Var en positiv förebild.  
Döm ingen på förhand.  
Behandla alla schysst!  
 
Med alla menar vi ledarna, motståndare, domare, funktionärer, matchvärdar, publik, 
vaktmästare, kioskpersonal dvs alla vi ser i handbollsfamiljen. 
 
Dela med dig av ett vänligt ord. Det kan göra skillnad för en medmänniska på riktigt.  
 
Hjälp till att odla handbollsfamiljens värdegrund. 
 
Låt oss tillsammans skapa en härlig, tuff, utvecklande. omfamnande och schysst matchmiljö.  
 
Det är de här vi menar med kampanjen #schysstmatch  
  
Läs mer på vår hemsida vad det kan innebära: 
https://www.svenskhandboll.se/HandbollSyd/Projekt/schysstmatch/  
  
Vi räknar med dig!  
  
Tack för sin insats för framtida generationer! 
Tillsammans bygger vi svensk handboll! 


