
 
 

RIK Handboll 

Handboll handlar om gemenskap, glädje och 

respekt, som bygger på ett gemensamt 

intresse. En gemenskap som sträcker sig 

över gränser och kulturer. 

Rosersbergs IK Handboll (RIK HB) är en 

sektion inom Rosersbergs IK, som bedriver 

handbollsverksamhet enligt devisen ”Så 

många som möjligt - så länge som möjligt”. 

Föreningen har i dag cirka 800 medlemmar. 

I Rosersberg har det spelats handboll sedan 

slutet av 40-talet, närmare bestämt 1946 då 

den första matchen spelades. Vi i RIK HB är 

stolta över vår handbollstradition, som vi vill 

vårda och kontinuerligt utveckla för att ge 

våra barn och ungdomar möjlighet att verka i 

en bra och trygg idrottsmiljö.  

Inför kommande säsong kommer vi ha 8 lag i 

spel i olika serier, samt handbollsskola för de 

allra yngsta.  

 

Figur 1. Full fart i Rosershallen med handbollsspel på mini-
plan. 

RIK HB:s ambition är att utveckla spelare 

utifrån spelarens förutsättningar och 

ambitioner i ett kollektivt sammanhang. Vi 

arbetar också på att skapa ett större intresse 

för vårt damlag i division 2, för att bland annat 

skapa goda förebilder för de yngre spelarna i 

föreningen.  

RIK HB:s största och viktigaste tillgång är 

våra välutbildade och kompententa ledare, 

som arbetar ideellt för att utbilda barn och  

 

ungdomar i handboll, social förmåga samt 

samarbete och ansvarstagande. 

 

Figur 2. Mattias Gustafsson i spel i OS-turneringen i 
London 2012. Mattias tränar i dag RIK HB:s pojkar 09/10. 
Till kommande säsong kommer två tränare i RIK HB 
påbörja TS3 utbildning, som ger behörighet att leda lag 
på högsta nationella nivå. 

Ett starkt bevis på att verksamheten är bra är 

att barn och ungdomar utanför Rosersberg 

söker sig till RIK HB, för att få bra möjligheter 

att utvecklas som handbollsspelare.  

RIK HB har under senare år haft stora 

framgångar på ungdomssidan, med bland 

annat ett Ungdoms SM-silver för våra A-

flickor 2016 och i år kom våra damjuniorer på 

en meriterande 4:e plats i Sverige. 

 

Figur 3. Stark prestation av Rosersbergs A-flickor som 
knep SM-silver 2016!  



 
 

Att bedriva handbollsverksamhet förutsätter 

engagemang och stöd från så många som 

möjligt där inget stöd är för litet, men vi måste 

också ha riktlinjer och policys. RIK HB har 

tagit fram ett värdegrundsdokument, ”Röda 

tråden”, för att bland annat vägleda spelare, 

ledare och föräldrar. 

Samarbetspartner till RIK HB 

Till säsongen 2018/19 vill vi vässa 

verksamheten ytterligare och söker fler 

partners som vill vara med och skapa bra 

förutsättningar för handboll i Rosersberg.  

RIK HB kan till dig som partner erbjuda:  

• Logotyp på RIK HB:s matchställ, 

overaller, träningströjor eller väskor. 

• Skyltplats i Rosershallen. 

• Exponering på hemsida/web/sociala 

medier. 

• ”Företagshandboll” där medarbetare 

exempelvis kan få prova på handboll 

vid ett företagsevent tillsammans 

med våra kompetenta ledare. 

• Reklam/erbjudande i samband med 

seriematcher, cuper och USM. 

• Utföra enklare arbeten.  

• Förmedla kontakt till ambitiösa äldre 

ungdomar när företag har behov av 

nya medarbetare.  

• Föreläsningar i exempelvis 

ledarskap. 

Som partner finns också möjligheten att 

etablera lojalitetsprogram med våra 

medlemmar.  

Ni som partner kommer att exponeras i bra 

sammanhang och stödja RIK HB:s 

verksamhet som baseras på ideellt arbete.  

Ert engagemang kan göra stor skillnad – i 

dag och i framtiden!  

 

 

Nedan ett exempel på matchtröjor till 

kommande säsong. 

  

Figur 4. Exempel på layout på matchställ för juniorlag, 
utvecklingslag och damlag. Riktpriser för att synas på tre 
lag! Priserna är exklusive tryck och reklamskatt.  

Andra möjligheter är att sponsra matchbollar, 

matchens lirare med mera. 

 

Figur 5. Glada tjejer i RIK HB:s flickor 08/09 efter match i 
cupen Mini-leken. 

Vi hoppas att ni vill bli partner till RIK HB och 

vara med på vår gemensamma resa. 

För ytterligare information, kontakta Jörgen 

Blomqvist 070 – 625 45 03 eller på mail, 

handboll@rosersbergsik.se.   


