


Våra  
Framgångar 



H65´s Sociala framgångar 

H65 är en professionell klubb med stort lokalt engagemang och med en verksamhet 
som sträcker sig från Handbollslekis till ett av Sveriges bästa Dam Elit-lag.  

 
Klubben H65 har i nuläget 26 aktiva lag fördelat på 6 herr-/pojklag  

och 20 dam-/tjejlag.  
 

Ett åttiotal ledare utbildar och tränar drygt 400 barn, ungdomar och vuxna varav 
drygt 300 är tjejer/damer.  

 
H65 driver ett CSR program gemensamt med Kommunens politiker och skolor. 

 Samarbetar med BRIS gällande barn-&ungdomsfrågor 



Sportsliga framgångar 
• Svenska mästare 2016/2017, SM final 2017/2018, semifinal 2018/2019 

• Seriesegrare 2017/2018 & 2019/2020 

• Guld i Challenge cup 2014, Silver 2016 

• Kval till CL 2017---EHF cupen 2014/2015, 2017/2018 och 2020/2021 

• Kvalificerade för Europacupspel 2020/2021, Champions League/Europa League 

• Frekvent deltagande från ungdomslagen i SM-spel 

• Vinst i Norden Cup 2010 för Flickor-96 

• Flickor-07 inbjudna till Norden Cup 2020 



Mediala framgångar 
 

• 6,1 miljoner TV-tittare såg H65 på TV4 och SVT vilket motsvarar 36% av all TV-

bevakning av SHE 

• H65´s varumärke exponerades för ca 7,5 miljoner personer via print/tidskrifter 

• Bilder på webben där H65 medverkar har exponerats drygt 80 miljoner gånger. 

• >5000 följare på sociala medier   
• Källa: Upplevelseinstitutet 2020 – siffror från säsong 2019/2020 



För en jämställd idrottsvärld 



H65 och jämställdheten inom idrotten 

H65’s grundläggande värdering är att idrotten skall erbjuda pojkar och flickor samma förutsättningar att utöva sin 
sport oavsett ålder och ambitionsnivå 
För att vi ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv skall lyckas uppnå detta oavsett ålder och utövarnivå så måste 
intresset och marknadsvärdet för damidrotten öka. 
 
Detta vill vi i H65 verka för på följande sätt: 
Fortsätta och utveckla vår framgångsrika medieexponering via egna och nationella medier. 
  
Genom fortsatt satsning på ungdomssidan och våra sportsliga framgång för Dam Elitlaget både nationella och 
internationellt så bidrar vi till ökad och välförtjänt uppmärksamhet för damidrotten. 
  
För att kunna uppnå en ökad jämställdhet så måste de skattemässiga förutsättningarna samt resursfördelningen 
av centrala intäkter och bidrag jämnas ut vilket vi inom H65 skall verka för utifrån de förutsättningar vi kan skapa.  
  
För att vi skall lyckas med vår ambition att uppnå en jämlikare idrottsvärld behöver vi ERT STÖD! 
 



CSR-projekt 
”H65 för alla barn & ungdomar i Höör” 



H65 för alla barn & ungdomar i Höör 

Ett samhällsprojekt tillsammans med politiker och skolor i Höörs Kommun 
 

H65 har öppnat dörrarna i Sporthallen dit barn och ungdomar kan gå under trygga 
förhållanden och ägna sig åt aktiviteter som ; 

 
• Läxläsning 
• Fysisk aktivitet 
• Vuxensamtal 
• Projektskapande aktiviteter 

 



Samverkansavtal med BRIS 



H65 i samverkan med BRIS 

I vårt samhällsengagemang för barn och ungdomar så ser vi BRIS verksamhet som en 
självklar partner i vår strävan att öka livskvaliteten för utsatta barn i samhället. 

Vi har därför som första handbollsförening i Sverige ingått ett långsiktigt samarbete 
med Bris 

 
H65 kommer via partnerskapsintäkter och olika föreningsaktiviteter stödja Bris 

verksamhet ekonomiskt. 
 

BRIS kommer i sin tur att dela med sig av sina kunskaper om barn & ungdomar till 
H65´s barn, ledare, föräldrar och spelare 



Värden 
för er som 
Partner till H65 



Partnerskapsvärden 

Vårt erbjudande till våra partners omfattar bland annat; 
• Medieexponering i TV och sociala medier  
• Specialdesignade gemensamma marknadsföringsvideos   
• Exponering av logotyp på match- och resedressar  
• Exponering av partners logotyp och annonser på H65´s hemsida  
• Arenaexponering i form av golvreklam, väggskyltar, LED-skärm etc.  
• Inbjudan till nätverksträffar  
• Arrangerande av frukostträffar utlokaliserade till partners företag  
• Inbjudan till golftävlingen H65 Invitational hosted by Bosjökloster GK  
• Nyhetsbrev under säsongen  
 



Konceptmatch 
Samtliga lag i SHE och Handbollsligan spelar varsin hemmamatch 
till förmån för #viställerupp. Matchen spelas i en specialdesignad 
tröja.  
 
Under denna match vill vi lyfta fram och manifestera vårt 
samhällsengagemang! 
 
Är du en H65 partner får du en unik möjlighet att exponera din 
logotype på ryggen på en av spelarnas matchtröjor och behålla 
tröjan som signeras av spelaren som burit den.  



Företagsnamn 

 
 
Ni som företag har möjligheten att via ert 
 partnerskap få associationsrätt och en 
 skräddar-sydd symbol att använda i egna 
 kommunikations-kanaler och därigenom  ha 
 möjligheten att visa att ni är stolt partner till 
 H65´s samhällsengagemang. 
 

Associationsrätt 
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