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Ordförandens	  hälsning	  
	  
	  
Bästa	  handbollsvänner,	  
	  
Ett	  synnerligen	  livligt	  handbollsår	  2016	  har	  just	  slutat.	  Under	  året	  har	  många	  steg	  tagits	  i	  rätt	  riktning	  och	  även	  
hägrande	  framgång	  finns	  i	  luften.	  	  
Det	  viktigaste	  framsteget	  kan	  anses	  vara	  förbättringen	  av	  utvecklingsmöjligheterna	  för	  en	  ung	  handbollspelare.	  
Lägren	  under	  högstadiet	  och	  ett	  handbollsgymnasium	  som	  arrangerats	  i	  samband	  med	  Kisakallio	  Idrottsinstitut	  
öppnar	  äntligen	  en	  möjlighet	  att	  välja	  handboll	  som	  sin	  egen	  karriär	  utan	  att	  utesluta	  gymnasiestudierna.	  Många	  av	  
våra	  tränare	  ha	  tagit	  del	  i	  tränarutbildning	  ända	  upp	  till	  det	  högsta	  europeiska	  Master	  Coach	  -‐nivå.	  Tränarnas	  
utbildning	  är	  en	  ytterst	  viktig	  faktor	  för	  all	  utveckling	  inom	  idrott,	  hoppas	  att	  kurserna	  blir	  fyllda	  även	  i	  framtiden.	  	  	  	  	  
I	  Kisakallio	  träningscenter	  tränar	  också	  alla	  våra	  landslag,	  som	  spelade	  mycket	  lovande	  under	  2016.	  	  F98-‐laget	  
började	  serien	  av	  glädjande	  resultat	  med	  att	  vinna	  över	  Österrike	  på	  sommaren.	  P00	  fortsatte	  i	  Lettland	  genom	  att	  
slå	  både	  Litauen	  och	  Lettland	  och	  spelade	  oavgjort	  mot	  toppnationen	  Polen.	  Det	  blir	  också	  intressant	  att	  följa	  hur	  
P96	  klarar	  sig	  i	  VM-‐kvalet	  som	  börjar	  snart	  på	  Färöarna.	  	  
Kvinnornas	  landslag	  har	  börjat	  sitt	  arbete	  mot	  EM-‐kvalet	  under	  den	  nya	  tränaren	  Tommy	  Suoraniemi	  med	  lagets	  
långsiktiga	  mål	  att	  komma	  närmare	  den	  europeiska	  toppnivån.	  Herrlandslaget	  hämtade	  en	  glädjande	  vinst	  från	  
Österrike	  i	  oktober,	  vilket	  betyder,	  att	  till	  och	  med	  EM-‐slutspelsplats	  finns	  inom	  räckhåll.	  I	  praktiken	  borde	  
hemvinster	  över	  Bosnien	  och	  Österrike	  räcka	  till	  –	  uppgiften	  är	  mycket	  krävande,	  men	  vi	  kan	  alla	  bidra	  till	  att	  uppnå	  
drömmen	  med	  att	  fylla	  Energi	  Arenan	  i	  maj	  och	  juni.	  Även	  Olympiska	  Kommittén	  har	  noterat	  vår	  stigande	  trend	  
med	  att	  stöda	  handboll	  trots	  de	  svåra	  tiderna.	  	  	  
Finländska	  lag	  har	  nått	  framgång	  även	  i	  europeiska	  turneringar.	  Cocks	  från	  Riihimäki	  vann	  Baltiska	  ligan	  och	  har	  
nått	  gruppskedet	  i	  EHF-‐Cup,	  framgång	  som	  vi	  inte	  har	  sett	  sedan	  trettio	  år.	  Hoppas	  att	  också	  andra	  finska	  lag	  
förutom	  HIFK-‐damerna	  och	  Cocks	  skulle	  ha	  en	  möjlighet	  att	  delta	  i	  Euro-‐Cuperna	  i	  framtiden.	  KyIF:s	  D-‐flickornas	  
bronsmedalj	  i	  Norden	  Cup	  känns	  också	  mer	  än	  lovande	  för	  framtiden.	  
Gällande	  våra	  inhemska	  serier	  så	  kommer	  de	  bästa	  nyheterna	  från	  gamla	  gode	  BK-‐46.	  Laget	  har	  åstadkommit	  en	  
riktig	  handbollsboom	  i	  Karis,	  av	  vilket	  det	  bästa	  beviset	  är	  det	  strålande	  åskådarmedeltalet	  550.	  Samtidigt	  har	  hela	  
FM-‐ligans	  publikmedeltal	  ökat	  med	  över	  20	  %.	  	  Även	  om	  Cocks	  ser	  ut	  att	  vara	  i	  sin	  egen	  klass,	  så	  har	  serien	  annars	  
varit	  jämn,	  spännande	  och	  välspelad.	  Och	  visst	  blir	  det	  jämnt	  även	  i	  damernas	  FM-‐serie,	  där	  allt	  pekar	  på	  att	  vi	  får	  
ännu	  en	  gång	  se	  ett	  spännande	  slutspel	  under	  våren.	  Det	  blir	  också	  intressant	  att	  se,	  hur	  det	  nya	  slutspelsystemet	  i	  
huvudserierna	  fungerar.	  	  
Nya	  spelare	  lockas	  till	  handbollsporten	  genom	  School	  Tour-‐konceptet,	  som	  har	  fungerat	  effektivare	  än	  under	  de	  
gångna	  åren.	  Mera	  än	  10.000	  skolelever	  har	  prövat	  sporten	  och	  lärt	  känna	  handbollspelandet.	  Antalet	  
handbollspelare	  har	  stigit	  så	  småningom	  under	  åren	  –	  det	  är	  vår	  allas	  gemensamma	  sak	  att	  hålla	  grenen	  i	  framtiden	  
åtminstone	  lika	  attraktiv	  som	  i	  dag.	  	  
Handbollens	  synlighet	  i	  elektronisk	  media	  har	  i	  fjol	  varit	  det	  största	  genom	  tiderna:	  YLE:s	  inhemska	  och	  
internationella	  direktsändningar	  har	  lagt	  en	  bra	  basis	  för	  TV-‐sändningar,	  som	  har	  kompletterats	  av	  åtminstone	  
Veikkaus-‐TV,	  HBL,	  Fanseat	  och	  Viasat.	  När	  man	  tillägger	  till	  dessa	  också	  EHF-‐TV:s	  otaliga	  streamade	  internationella	  
toppmatcher,	  så	  har	  vi	  alla	  nuförtiden	  en	  bra	  möjlighet	  att	  njuta	  av	  handbollen	  även	  från	  hemsoffan.	  Men:	  
handboll	  liksom	  all	  idrott	  är	  alltid	  bäst	  på	  plats!	  	  
Denna	  gång	  lämnar	  jag	  ekonomin	  som	  sist:	  och	  den	  goda	  orsaken	  är	  enkelt	  den	  att	  förbundets	  ekonomi	  är	  så	  väl	  
balanserad	  att	  man	  i	  förbundets	  ledning	  kan	  koncentrera	  sig	  på	  de	  rätta	  frågorna	  dvs.	  utveckling	  av	  sporten	  –	  
förutsatt	  att	  ekonomin	  hålls	  i	  bra	  skick	  även	  i	  fortsättningen.	  Det	  finns	  nämligen	  mycket	  att	  utveckla	  och	  förbättra	  
inom	  finsk	  handboll,	  även	  om	  många	  bra	  steg	  har	  tagits.	  Under	  våren	  ska	  uppställas	  en	  ny	  långtidsplan	  i	  samarbete	  
med	  föreningarna.	  Målet	  är	  att	  den	  nya	  strategin	  skall	  behandlas	  på	  förbundets	  vårmöte.	  Hoppas	  att	  planen	  
innehåller	  just	  de	  rätta	  sakerna	  som	  håller	  Finlands	  handboll	  på	  stigande	  kurs.	  	  
Till	  slut	  vill	  jag	  tacka	  alla	  Finlands	  handbollspelare,	  domare,	  delegater,	  tränare,	  klubbaktiva,	  åskådare,	  stödare,	  
personalen	  i	  förbundets	  kansli	  och	  förbundsstyrelsens	  medlemmar	  för	  ert	  utmärkt	  och	  flitigt	  arbete	  för	  finska	  
handbollen.	  Jag	  önskar	  Er	  alla	  ett	  riktigt	  gott	  Finlands	  100	  års	  jubileumår	  –	  vi	  ses	  i	  handbollsarenorna,	  
	  	  
Jari	  Henttonen	  
Handbollförbundets	  ordförande	  


