
 

IFK Skövde Handboll: Inriktning 2025. Vi skall vinna! 
 

Under säsongen 2020-2021 har IFK Skövde Handbolls styrelse, tillsammans med  

klubbledningen tagit fram en övergripande affärsplan och inriktning för verksamheten. 

Planen hanterar såväl utvecklingen av ungdomssidan som elitsatsningen mot guld, men även 

IFK Skövde Handboll som en del av samhället.  

 

”Vi är redo att ta nästa steg i föreningens utveckling. Under de gånga fem åren har vi byggt 

upp en solid och långsiktigt hållbar ekonomi i föreningen och vi har idag en position i 

elithandbolls-Sverige. Men nu vill vi vidare och vara ett ännu attraktivare alternativ för 

ungdomar som vill utvecklas och spela handboll. Vi skalll positionera både IFK Skövde 

Handboll, Skövde och Skaraborg tydligare på såväl den nationella som internationella kartan. 

Det säger IFK Skövde Handbolls Åsa Carlberg, vice ordförande och ansvarig för arbetsgrupp 

Affärsutveckling. 

 

Ola Larsson, ordförande IFK Skövde Handboll: 
”Jag tillträder min roll som ny ordförande i IFK Skövde Handboll med stor ödmjukhet inför 
vad föreningen hittills åstadkommit och att vi trots pandemin kan presentera en stabil 
ekonomi och sportsliga framgångar. IFK står stakt på tre ben: ungdomsverksamhet, Skadevi 
cup och vårt målinriktade ellitlag. Jag känner stor inspiration och förväntan inför vårt 
fortsatta arbete med Inriktning 2025.”  
 

Inriktning 2025 – ett sammandrag 

Vision 

IFK Skövde Handboll bidrar till inkluderande gemenskap, social och sportslig utveckling 

 

Klubbidé 

IFK Skövde skall bedriva landets ledande barn- och ungdomsverksamhet som utbildar och utvecklar 

handbollsspelare till internationell nivå. 

 

Prioriterade utvecklingsområden 

 
*Stärka handbollens position. IFK Skövde skall vara en aktiv part i samhället 

Vi är mer än handboll; Social uppfostran, utveckling av människor, stärka Skövde genom samarbeten, 

ta en större plats i samhället (Skövde Handbollscenter) 

 

 



 
 

 

*Regionens bredaste ungdomsverksamhet 

Det räcker inte att vara ”Skövdes” lag, det räcker knappt att vara Skaraborgs lag. Vi måste vara 

regionens lag. Samarbetet med grannföreningarna är oerhört viktigt. Vi måste locka ungdomar att 

vilja spela handboll och att sedan göra det i Skövde. 

 

*Skadevi Cup – ett ledande arrangemang för unga handbollsspelare 

Vi skall utveckla cupen, varumärket och samarbetet med fotbollen. Skadevi är ett viktigt varumärke 

för regionen och för Skövde. Cupen erbjuder våra ungdomar möjligheten till en högklassig 

tävlingsupplevelse inom handboll. 

 

*Ledande nationell utbildningsaktör 

Skövdes handbollsutbildning ska bidra till att fostra nästa generations medborgare och samtidigt 

utbilda handbollsspelare till internationell toppnivå. Detta ställer höga krav på ledarskap och struktur 

men också på IFK Skövde som motor i samarbetet med grannklubbar och andra föreningar. 

 

*Etablerad, internationell elitverksamhet 

En bred ungdomsverksamhet, en ledande utbildningsaktör inom handboll och ett elitlag på toppnivå 

hör ihop. IFK Skövde handboll skall vara en aktör som skapar möjligheter för våra lag och spelare 

nationellt som internationellt.  

 

Mål 2021 – 2025  

MÅLOMRÅDE MÅL 2021 MÅL 2023 MÅL 2025 

EKONOMI 
   

Omsättning 
 

18 000 000 SEK 22 000 000 SEK 

Eget kapital 
  

15% 

Nettomarginal 
  

2% 

FÖRENINGEN 
   

Nationell utbildare 
  

Ledande 

handbollsutbildningen i 

Sverige 

Mötesplats i samhället 
  

Internationellt 

handbollscentrum 

SPORT ELIT 
   

Elitlaget SM-final SM-guld, Europaspel SM-guld, Europaspel 

SPORT UNGDOM 
   

U-laget Två spelare/ålderskull 

erbjuds plats i elitlaget 

Två spelare/ålderskull 

erbjuds plats i elitlaget 

Två spelare/ålderskull 

erbjuds plats i elitlaget 

Ledare Utveckla ”IFK Skövde 

Ledarakademi” 

70% utbildade enligt 

akademin 

100% utbildade enligt 

akademin 

Verksamhet Utveckla ramverk Alla lag följer ramverket Alla lag följer ramverket 



 
 

 

Arbetet med Inriktning 2025 är redan uppstartat av styrelsens under säsongen 2020-2021. 

 

 

För frågor och mer information om Inriktning 2025 kontakta:   

 
Styrelsen Affärsutvecklingsgruppen 

Åsa Carlberg , +46 70 224 81 21 

Simon Strandell, +46 766 43 33 11  

Ola Larsson, +46 72 008 98 43 

www.ifkskovdehandboll.se 

https://www.facebook.com/IFKSkovdeHandboll 

 

 

tel:+46%20(70)%C2%A0224%2081%2021
http://www.ifkskovdehandboll.se/
https://www.facebook.com/IFKSkovdeHandboll

