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Inkluderingsambition Uppsala HK 
 

Uppsala HK - en klubb för alla - genom hela livet 

 

I Uppsala HK arbetar vi för att alla som gillar handboll ska ha en plats - som aktiv, ledare 

eller supporter. Klubben ska vara fri från all form av diskriminering och trakasserier. 

 

En jämlik idrott bygger på en traditionell uppdelning av deltagare efter ålder och kön. 

Uppsala HK har tidigare byggt verksamheten för könsindelade barn, ungdomar och seniorer 

(elit). Vi vill nu bredda vår verksamhet för att inkludera alla.  

 

Genom vår paraverksamhet har vi inkluderat spelare med funktionsvariationer som aktiva. 

Det finns mycket utvecklingspotential inom paraområdet och vi hoppas kunna utveckla vår 

verksamhet att inkludera fler personer med olika typer av funktionsvariationer. Inom 

paraverksamheten indelas inte deltagarna efter kön. 

 

Transpersoner och personer med normbrytande könsidentitet kan ha svårt att finna en plats i 

den traditionella uppdelningen efter ålder och kön. Vi välkomnar transpersoner att träna med 

det lag som passar dennes ålder och könsidentitet. Personer med normbrytande 

könsidentitet är välkomna att träna tillsammans med lag som matchar hens biologiska ålder 

och kön eller det lag som ligger närmast hens könsidentitet. 

 

Då det gäller matchspel sätter handbollsförbunden reglerna för vem som får deltaga.  

 

Vi vill också vidga vår verksamhet så att klubben kan vara den naturliga mötesplatsen 

genom hela livet genom att inkludera även personer över senior (elit) ålder. Vi har nu 

motionslag för både damer och herrar, vilket medfört att vi nu fått aktiva handbollsspelare 

högre upp i åldrarna. 

 

Genom att utveckla vår supporterverksamhet hoppas vi kunna inkludera personer som lagt 

sin aktiva handbollskarriär bakom sig, men även personer som bara vill heja på och stötta 

våra aktiva lag och spelare. 

 

Oavsett ålder och fysisk förmåga ska alla ha en plats i klubben. 

 

Styrelsens förslag är att Uppsala HK antar denna Inkluderingsambition.  

 

 

Uppsala, 2021-05-19 

Styrelsen 


