HK Aranäs - Vision 2023

Vision / Mål

”Sveriges mest attraktiva
handbollsklubb”

För aktiva, ledare, medlemmar, publik,
personal och partners

Elit och
Spets

”Likvärdig
Bredd och Elit”

Pojk och
Herr

Resurser

Bredd och
Värdegrund

Flick och
Dam

Verksamheten bedrivs utifrån ett värdegrundsbaserat bredd- och
spetsperspektiv. En bred ungdomsverksamhet är kärnan i vår
verksamhet och grunden för vår spetsverksamhet, samtidigt som
spetsverksamhet är en förutsättning för en framgångsrik
breddverksamhet.

Verksamheten

Stor bredd under hela barn och ungdomstiden som skapar
förutsättning för ett positivt och livslångt idrottande, en god hälsa
och samtidigt ger ett starkt underlag och goda förutsättningar för
elitsatsningar.
Våra elittrupper för damer och herrar har som uttryckligt mål att
rekrytera merparten av spelarna från vår egen ungdomsverksamhet.
För att lyckas med detta behöver vi stor bredd i
ungdomsverksamheten kombinerat med hög ledarkompetens.
Med andra ord, en stark breddverksamhet går hand i hand med en
stark spets- och elitverksamhet.

Elit skapar förutsättningar för kvalitativ Bredd - Attraktion och
Exponering
• Det är skoj att tävla och vinna - på alla nivåer!
• Lockar kompetens och resurser - personal, ledare, aktiva och
partners
Bredd skapar förutsättningar för Elit - Engagemang och Volym

Värdeskapande
- Elit och Bredd

• Bra breddidrott skapar enorma samhällsvärden i from av
besparingar och ideellt engagemang
• Ideellt arbete motsvarande 37 heltidstjänster värda av ca 15 MSEK
• Ungdomar under 18 år ser Aranäs matcher utan kostnad (100-200
per match)
• 13% per årskull riskerar utanförskap - motsvarar 3-5 ungdomar per
årskull i Aranäs (till en total samhällskostnad av 10-15 MSEK per
person eller 300 -700 MSEK totalt) - Skandia Projektet
• HK Aranäs verksamhet 2017/18 kan bedömas generera
samhällsbesparingar på mellan 10 och 15 MSEK i form av ökad
sysselsättning, studier och arbete, ökad regelbunden aktivitet och
minskad kriminalitet - BP benchmark

Aktiviteter

Evenemang och Projekt
• Aranäs Open
• Team Sportia Open
• Kempa sommarhandbollsskola
• Klubbläger - ledare och aktiva, barn,
ungdom och senior
• Lovhandboll
• Idrott hela livet
• Handboll för Alla
• Samarbete med RBU
• Kungsbacka Julmarknad
• Smarholmen
• Hälsocertifiering
• Värdegrundsarbete – SISU och HK
Aranäs Vita Tråden - Ledare och
Aktiva
• Socialamedier utbildning
• Ungdomsekonomi (Swedbank)
• Gruppdynamik och Teambuilding
• Domarutbildning

Medlems- och aktivitetsstatistik
• Medlemmar 2017/2018: 1208
• Spelare 2017/2018: 933 (55% flickor /
45% pojkar)
• Lag: 85
• Ledare och tränare (ideella): 175
• Lagföräldrar (ideella): 95
• Professionell organisation: 8
bestående av dam- och
herrlagstränare, ungdomstränare,
administrativ- och ekonomipersonal
samt klubbchef
Besöksstatistik
• Åskådare 17/18 (dam och herr): 22 560
• Aranäs Open (besök): 23 600
• Träningstillfällen (besök): 125 955
• Matcher hemma (besök): 38 250

Totalt antal besök : 210 365

Fokusområden
och Vision 2023

Sportslig

Organisation

Ekonomi

Ledare

Rekrytering

Varumärke

Arrangemeng

•Top 8 lag HL
och SHE 2023
•Fullt utvecklad
och integrerade
värdegrund
•Fullt utvecklad
och integrerad
Aranäsmodell
från
Handbollsskola
till Junior
•Steg 5 lag
U16/18

•100%
professionella
•Ändamålsenlig
organisation
utifrån
målsättning
•Visions- och
måldriven
organisation

•10% årlig
tillväxt till 2023
•Medlemsstrukt
ur och tillväxt
•Åskådartillväxt
•Målstyrd
partner- och
sponsortillväxt
•Optimerad
partner- och
sponsorstruktur
•Ankarsponsor

•100% ledare
utbildade efter
Aranäsmodelle
n
•Årsutbildningshjulet
•Ungdomskonsulent

•Alla barn i
Kungsbacka ska
prova på
Handboll
•Handboll
tillgänglig i
hela
Kungsbacka
•Handbollsskola
- Kvalitet och
kontinuitet
•Handboll i
Skolan på alla
skolor i
Kungsbacka
•Open Court /
Let’s Play

•Etablerat
Lokalt,
Nationellt och
Internationellt
•Lokalt –
Idrottsklubben i
Kungsbacka
•Nationellt –
Utveckling,
Glädje och
Kvalitet
•Internationellt –
Utvecklingsakademin

•Viderutveckla
Aranäs Open
•Vidarutveckla
KEMPA
Handbollsskola
•Utveckla
Academy
Camps

Vi ser en kontinuerlig tillväxt ibland de aktiva och då i synnerhet bland flickor. Total tillväxt är ungefär 12%
fler aktiva varje år. Det betyder att vi både behöver successivt fler träningstider rent generellt (ungefär
12% ökning per år). Dessutom ser vi för närvarande en mycket stark ökning av antalet ungdomar i
åldern 14-18, där vi spelar med klister, med ökningar om 20-35% per år. Det senare innebär ett stort och
omedelbart behov av större tillgång till klisterhallar (vilket vi bedömer kommer stabilisera sig på den nya
högre nivån under perioden fram till 2023). Med tanke på åldersgruppen som spelar med klister, där de
flesta är gymnasieungdomar och många är aktiva på de Nationella Idrottsutbildningarna vid Kungsbacka
gymnasierna, behöver dessa säkerställas i centrala Kungsbacka med god närhet till kollektivtrafiken.
Träningshallar:

Lokalbehov Bredd

• 4 hallar för klister i Kungsbacka centralt - från 2 st 2018 år (90%), + 1 st senast 2019 (behovet
är omedelbart)(80%), + 1 en senast 2023 (80%) – där en optimal lösning förmodligen kombinerar
2 av träningshallarna med en matcharena som uppfyller Svenska Handbollsförbundets arenakrav.
• 1 klisterfri hall i Onsala där beläggning växer till 80-100% under perioden (idag Kapareskolan)
• 1 klisterfri hall i Kungsbacka där beläggning växer till 80-100% under perioden (idag Forsgläntan och
Älvsåker)
• 1 klisterfri hall i Åsa där beläggning växer till 30% (målsättning att under perioden skapa möjlighet
för alla barn i kommunen att få möjlighet att prova på handboll i sitt närområde)
När det gäller träningshallar så har vi redan idag stora utmaningar med för stora grupper i många
årskullar. Vi kan se att just sammanslagningen av grupper får negativa effekter på framför allt flickornas
fortsatta aktivitet.
Vidare så är vår professionella organisation helt avgörande för hanteringen av det mycket komplexa
pussel som läggs med träningsmöjligheter och matchtillfällen när vi ska koordinera över 900 barn, 175
ledare och 85 olika lag.

Matcharena krav (se också Svenska
Handbollsförbundets specifikation):
Arenabehov:

• Medicinskt/massagerum

• Kapacitet för 2500 åskådare

• Mötesrum (press, tekniskt möte, lag
genomgångar mm)

• Bevara tät känsla för 1500 åskådare
• 7 meters fri höjd över spelytor
• Skyltplatser runt arenan (ståplatsstaket)

Lokalbehov Spets

• 2 Kiosker / Caféer
• Serverings- / loungeytor i anslutning till
café och åskådarplats

• Rehabiliterings-/fyslokal
• Förråd för herr-, damlag, ungdomslag och
arrangemang
• Hand- och bolltvättutrymme spelarutgång
(klister)
• Tvättvänliga ytor spelarutgångar (klister)

• Partnerrum/VIP (delbart för sponsor /
medlems VIP; uppvärmningskök;
anslutning VIP åskådarplatser, separat
ingång)

Kanslibehov:

• Bredband

• Pentry

Lag- / matchbehov:

• Förrådsutrymmen för material och
arkivering

• Kontor med 7-10 arbetsplatser, varav 4
avdelade

• 8 omklädningsrum varav två avdelas för HK
Aranäs A-lag dam- respektive herrlag
• Konferensrum 10-100 platser (delbart) /
kombineras med VIP
• Tvättstuga med tvättmaskiner,
blötläggningskar, torkmöjligheter

Medlemmar och Aktiva
3000

2200

2250

Utveckling
Medlemmar
och Aktiva 2018
- 2023

1900
1700

1500

1350

1500

1208

1233

924

933

950

1000

171

233

285

340

17/18

18/19

19/20

20/21

750

1200

1250

392

425

450

21/22

22/23

23/24

1100

0
Medlemmar
Aktiva
Klisteraktiva

Ekonomisk Utveckling 2013-2023 (MSEK)
22.5
16.375

16.875

Ekonomisk
Utveckling 2013
- 2023

14.239

11.25
6.119

7.143

8.632

9.902

11.093

10.666

11.231

11.793

12.383

5.625

0.

-1.866

-1.043

-0.5

-0.827

-0.6

-0.4

-0.2

0.2

-1.602

0.

-1.793

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

-5.625
Omsättning
Resultat
Eget Kapital

Strategi

Sportslig
Organisation

Styrelse

Operativt
Senior och Utveckling
Barn och ungdom

Klubbchef

A-lagstränare

Kassör (stöd ekonomi)

Elitkommité / Sportråd

U- och J-trupp tränare

Ungdomsoch utbildningskonsulent*

Ungdomstränare

Arenagrupp

Ungdomsansvarig (stöd
Ungdomstränare)

Arrangemengsgrupp

Grön – Ideell
Blå – Professionell
* I plan 2020

Strategi

Medlems-,
administrativ
organisation

Styrelse

Verksamhetsansvar

Kassör (stöd
ekonomi)

Klubbchef

Operativt

Medlemmar

Marknad

Arrangemang

Evenemang

Ekonomi

Administration

Ideellt

Lagansvarig

Marknadsgrupp

Arrangemangsgrupp

Medlemmar

Lagkassa

Lagansvarig

Grön – Ideell
Blå – Professionell

