
 
 

Varför finns Växjö HF 

Vi ska genom vår handbollsverksamhet erbjuda barn och ungdomar en meningsfull 
fritidssysselsättning som utvecklar både fysisk och social förmåga samt samarbete 
och ansvarstagande. På detta sätt hoppas föreningen att vi rustar våra barn och 
ungdomar även för livet utanför handbollen. 

• Vi tar avstånd från droger, våld och främlingsfientlighet. 
• Vi tar avstånd från all form av trakasserier. 
• Vi skall vara bra på att hantera människors olikheter. 
• Vi respekterar samtliga föreningar, spelare och funktionärer. 
• Alla har rätt att vara delaktiga i Växjö HF ifall man följer de regler som finns. 
• En Växjö HF spelare eller förälder som är på resa med handbollslaget är alltid 

en representant för föreningen och skall göra sitt yttersta att representera på 
bästa sättet. 

Målsättning 

• Erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt att spela och utvecklas 
genom handbollsverksamhet i föreningen. 

• Fostra ungdomarna till ansvarskännande människor som visar respekt för 
regler och normer både inom handbollen och i samhället i övrigt samt till andra 
människor, såväl vuxna som barn. 

• Skapa en klubbkänsla där spelarna är stolta över Växjö HF och att de agerar 
på och bredvid planen som goda representanter för föreningen. 

• Ge spelarna en så genomtänkt handbollsutbildning som möjligt 
• Att erbjuda ledarna en högkvalitativ utbildning och ge dem inspiration att ta 

hand om ungdomar som vill utvecklas inom föreningen 
• Att genom duktiga ledare få så många spelare som möjligt att delta så länge 

som möjligt. 

 
Växjö HF presenterar från och med säsongen 19/20 ett helt nytt upplägg för barn 
mellan 6-9 år. 
 
Tillsammans med Atea, Intersport, Adidas, JT-Sanering, Toruz, Dagishaket och 
Vöfab har vi skapat ett koncept som vi kallar ”Alla barn ska spela handboll”. 
 
Vi vill att fler barn ska söka sig till handbollen oberoende av vilka förutsättningar man 
har. Växjö HF har från och med denna säsong slopat träningsavgifter för alla barn 
mellan 6-9, de från 7-9 år betalar endast 300kr i medlemsavgift och för de 
yngsta(6år) är det helt kostnadsfritt.  
 
 
 



 
 
 
Som förälder kan det känns betungande med säljuppdrag till förmån för föreningen. 
Detta har Växjö HF ändrat på och tagit bort alla säljkrav för barnen och deras  
föräldrar i dessa åldersklasser. Det finns heller inga andra krav på åtagande. 
 
Alla barn får efter man blivit medlem och medverkat på några träningar, t-shirt och 
shorts samt vattenflaska och de yngsta får även en egen boll för att på så sätt 
uppmuntra spontanidrott utanför handbollshallen. 
 
Dessutom spelar barnen 7-9 år poolspel ett par gånger under säsong på olika orter i 
Småland och Blekinge, utöver detta har man möjlighet att få spela 2 stycken cuper 
avgiftsfritt. 
 
Växjö HF kan stoltsera med att alla ledare som är ansvariga för dessa åldersgruppen 
har som lägst genomgått Basutbildningen i Svenska Handbollsförbundets 
tränarskola.  
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