
 

 

En förening i förändring – HP Warta 

Inom föreningen har vi ett antal grundläggande principer 
som vi följer - ta del av dessa och känn dig varmt välkommen till att 

bli en viktig del av din förening. 
  



 
 
 

Detta är HP Warta – förr och 2016/17 
 

Klubben bildades 1972 när IF Göteborgs Handbollspojkar och IF Wartas 
handbollssektion slogs ihop till HP Warta. 

 
1995 fick man äntligen bedriva klubbens, dam-, herr- och ungdomslag 
verksamhet på Hisingen då Lundbystrands fem sporthallar invigdes. 

 
Från att ha varit en framgångsrik elit- och ungdomsförening 

blev det en succesiv nedgång för föreningen, till säsongen 2012/2013 
flyttade man självmant ned det kvarvarande herrlaget, från Allsvenskan 
till division 2. Där och då startade man ”återtåget” som lett fram till, en 
idag stabil ekonomisk förening som nu lägger grunden för att återta en 

framskjuten position i handbollssverige. 
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Detta gäller inom HP Warta 
 

- Vi tar avstånd från alla former av fusk och doping. 
- Alla är välkomna till oss under förutsättning att man inte brottsligt 

utnyttjar sin situation religiöst, rasistiskt och sexuellt. Alla är lika 
mycket värda och allas synpunkter och åsikter ska respekteras. Vi 
tar avstånd från alla former av våld, mobbing, nollning, rasism och 
sexuella trakasserier. 

- Vi, spelare/ledare/föräldrar respekterar alltid våra medspelare, 
motståndare och domare genom att uppträda på ett korrekt och 
sportsligt sätt.  

- Det är en självklarhet att alla i HP Warta verkar för att, barn 
ungdomar och vuxna skall känna glädje och trygghet, i samband 
med all verksamhet inom föreningen. 

- Föreningens ungdomslags grundtanke i matcher/cuper är att; alla 
skall vara med baserat på träningsflit och inte ”toppning”. 

- HP Wartas policy skall inför varje säsong presenteras för alla 
berörda i föreningen. 

 

HP Warta följer Riksidrottsförbundet policy mot sexuella övergrepp, vi 

hänvisar till denna länk: 

http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_28979/cf_394/V-gledande_policy_-

vergrepp.PDF 

Styrelsen beslutade den 11 juni 2016 att följande 4 värdeord skall 

finnas som en tråd i all verksamhet: 

Kamratskap, alla är välkomna i föreningen 

Glädje, man ger/får energi 

Stolthet, i alla lägen vara en god ambassadör för HP Warta 

Framgång, självförsörjande, nå våra mål och växa 

Till sist; HP Warta skulle inte fungera, om inte 
ett antal medlemmar tog på sig olika uppdrag. 
Fler eldsjälar behövs alltid oavsett om det är ett 
litet eller stort uppdrag. Välkommen! 
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