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Sparbanken Skåne stödjer handbollens utveckling  
– fördjupar samarbete med landslaget 
Sparbanken Skåne fördjupar sitt engagemang i svensk handboll. Banken förnyar nu sitt 
samarbete med Svenska Handbollslandslaget – och medverkar bland annat till 
utvecklingen av handboll för personer med funktionsvariationer.  

Sparbanken Skåne och bankens tre ägarstiftelser förlänger samarbetet med Handbollslandslaget 
och organisationen Svensk Handboll, genom att teckna nytt avtal som sträcker sig tre år fram i 
tiden. Det övergripande syftet är att tillgängliggöra sporten för fler och att bidra till handbollens 
utveckling, såväl nationellt som regionalt och lokalt.  

Engagemanget gäller både dam- och herrsidan, med ett utökat fokus på parahandboll. 
Sparbanken Skåne kommer bland annat att exponeras på matchdräkter och i arenor vid 
landskamper.  

Svensk handboll är mitt inne i arbetet med att bygga upp ett så kallat representationslag inom 
klasserna Rullstolshandboll och Gående handboll. Idag är det ett tjugotal föreningar i landet som 
har kontinuerlig verksamhet inom parahandboll. Målet är att under 2020 etablera det nya 
representationslaget som därefter ska formas till ett landslag.  

Stefan Lövgren, VD på Svenska Handbollslandslaget AB, ser ett samarbete med många vinnare.  

- Detta utvecklar sporten ytterligare. Banken gör en viktig insats och med detta stöd i 
ryggen kan vi fortsätta förnya vår verksamhet, bland annat hoppas vi att på allvar kunna 
slå igenom med parahandboll i landet. Tillsammans tar vi handbollen in i framtiden, säger 
Stefan Lövgren. 

Marcus Nilsson, Marknads & Försäljningschef på Sparbanken Skåne, har följt handbollen i Skåne 
under lång tid. 

- Handboll är inte bara en sport med fart och spänning, utan det är också en av de mest 
jämställda sporterna. Vi märker att intresset ökar, både bland aktiva och bland supportrar. 
Detta gäller inte minst här i Skåne där handbollen blivit något av en landskapssport, säger 
Marcus Nilsson. 

I korthet handlar samarbetet om: 

• Att göra sporten tillgänglig för barn och ungdomar som normalt inte har tillträde 

• Att bidra till fortsatt satsning på handboll och landskamper i Skåne 

• Att utveckla breda satsningar kring handboll för alla på jämställda villkor 

• Att skapa utvecklingsmöjligheter för klubbarna i Skåne genom att dra nytta av 
landslagskompetensen som regelbundet befinner sig i regionen 



 
 

 
För mer information 
Marcus Nilsson, marknads- och försäljningschef Sparbanken Skåne, 044-13 86 01 
Stefan Lövgren, vd Svenska Handbollslandslaget, 070-811 85 93 
 
Om Sparbanken Skåne 
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank 
med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära 
dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av 
överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.  
 
Om Sparbanken Skånes ägarstiftelser 
Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen 1826 och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är alla delägare i 
Sparbankens Skåne, med en ägarandel på 26 procent vardera. Stiftelsernas syfte är att slå vakt om 
sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. Vid sidan av detta stödjer stiftelserna 
projekt som bidrar till lokal utveckling inom sina respektive verksamhetsområden. 
 
Om svensk handboll 
Det sägs att redan de gamla grekerna spelade något som liknade handboll. De första handbollsreglerna 
skrevs emellertid i Danmark år 1898. Idag finns cirka 136 000 aktiva handbollsspelare i Sverige, lika många 
killar som tjejer. Skåne är det näst största distriktet i landet, efter Stockholm, med 700 seriespelande lag.  

 

 


