IFK Kristianstad 2025
Nordens bästa handbollsklubb
Övergripande mål 2025
• A-lag- herr
Nordens bästa lag
• A-lag-dam
Topplag i div 1
• IF/U-elit/NIUDet naturliga valet för de mest talangfulla
spelarna i Norden
• Barn/UngdomNordens ledande barn och
ungdomsförening
• RegionsamarbeteNordens tillväxtregion för handboll
• Marknad/FörsäljningEtt idrottsvarumärke i nationell toppklass
• Administration/Ekonomi/Personal- En professionell administration av
högsta kvalitet
• Arrangemang/Matchteamet- En idrottsupplevelse när den är som bäst

Konkreta mål 2025;
A-lag-herr;
•
•
•
•
•

Vunnit minst 11 SM guld
Varje år topp två i Elitseriens-grundserie
Varje år final i SM slutspelet
Till slutspel vid Europaspel
3-6 spelare från egna leden representerade i truppen

A-lag-dam;
• Varje år ligga i toppen av sin serie
• Majoritet av spelare från egna leden i truppen
IF/U-elit/NIU;
•
•
•
•
•

Flickor som pojkar har samma möjligheter att utvecklas till elitspelare
Producera minst en spelare till IFKs representationslag/årgång
Herrar och damer samarbetar med en elitförening i regionen
Final i steg 5 i USM för herr- och dam-juniorer
Ha de bästa tränarna på rätt nivå

Barn/Ungdom;
•
•
•
•
•

Alla barn i kommunen skall ha provat på handboll klass 0-3
Alla ledare ska vara utbildade för den nivån de verkar
Individuell utveckling
Stöttande föräldraengagemang
Ingen resultatfokusering

Regionsamarbete;
• Aktivt delta i arbetet med Nordens handbollscentra och Orangea staden
• Arena-cup en av de större cuperna för barn i Sverige
• Vi skall vara delaktiga i att öka integrationen av utlandsfödda i
handbollsgemenskapen
• Vi skall vara delaktiga i att bedriva regionala lag för funktionshindrade,
både gående och rullande handboll

Marknad/försäljning;
• Flera nationella och internationella sponsorer
• Topp 10 medialt bland idrottsvarumärken i Sverige
• Ett av idrotts-Sveriges 10 bästa nätverk
Administration/ekonomi/personal;
•
•
•
•

Effektiv administration med tydliga processer och ansvarsområde
Effektiva automatiserade styrsystem
Verksamhetsstöd med full professionell kvalitet
Eget kapital vara minst 20 % av omsättningen

Arrangemang/matchteam;
•
•
•
•

Välkomnande bemötande
Arrangemang runt matcherna som attraherar besökare
Säkerhet runt våra matcher av högsta europeisk klass
Volontärer har en god utbildningsnivå för sina uppgifter
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