HEJ ALLA FÖRÄLDRAR
OCH VÅRDNADSHAVARE!
Handbollsjakten är ett projekt startat av Handbollslandslaget tillsammans med Tetra Pak. Målsättningen
med Handbollsjakten är att skapa en rolig aktivitet för alla 9-14 åringar kring handboll och hållbarhet
som ökar gemenskapen i gruppen, genom att laget har ett gemensamt mål att kämpa mot. Ett
gemensamt mål där alla kan vara med, oavsett hur mycket man har spelat handboll tidigare eller vilken
ambitionsnivå man har i laget.
Vi måste bli bättre på att hushålla med jordens resurser. Att materialåtervinna är ett konkret sätt att göra
en insats för miljön. Materialet, i till exempel, en helt vanlig mjölkkartong är en värdefull råvara. Råvara
som kan användas till nya produkter om vi lämnar kartongen till återvinning istället för att slänga den i
soporna. Detta sparar resurser och minskar energianvändningen.
I Sverige är vi duktiga på att återvinna, bland de bästa i världen faktiskt. När det gäller att återvinna just
förpackningar som innehåller t.ex. mjölk, juice, yoghurt eller krossade tomater är vi dock fortfarande
sämre än Europa i genomsnitt.
Handbollslandslaget och Tetra Pak vill inspirera till ungdomars handbollsintresse och
tillsammans arbeta för att sporten blir mer hållbar. Handbollsjakten är ett roligt komplement
till den dagliga träningen. Vi vill med Handbollsjakten visa att alla kan göra något för en mer
hållbar livsstil och att alla barn kan träna och spela handboll – efter sina egna förutsättningar.
Handbollslandslaget arbetar på flera sätt aktivt för att koppla ihop hälsa och hållbarhetsfrågor. Nu är det
dags för Handbollsjakten.
Handbollsjakten är ett stöd för planering och genomförande av träningar och även samtal kring hur just
den egna föreningen kan arbeta för att göra sporten mer hållbar. Handbollsjakten syftar också till att öka
såväl kunskap som engagemang hos både barn som er föräldrar och vårdnadshavare. I Handbollsjakten
som pågår till och med den 18 april 2021 ska laget göra olika utmaningar som är relaterade till hälsa och
hållbarhet. Det kan vara allt från att genomföra en träning med handboll i fokus, göra ett hållbarhetsquiz,
återvinna kartongförpackningar hemma eller att laget eller guppen diskuterar vad som är ett bra
mellanmål.
Vi hoppas att du som vuxen är med och stöttar barnen och ungdomarna i de utmaningar som
Handbollsjakten innebär. Läs gärna mer på www.handbollsjakten.se

KOM IHÅG OSS KARTONGER!

• VI ÄR EN VÄRDEFULL RÅVARA FÖR NYA PRODUKTER
• VI ÄR LÄTTA ATT ÅTERVINNA
• DET ÄR RÄTT FÖR MILJÖN ATT ÅTERVINNA

Svenska Handbollslandslaget är ett, av Svenska Handbollförbundet helägt,
bolag med uppdrag att ansvara för och utveckla de kommersiella rättigheterna till handbollslandslaget, samt öka den allmänna konsumtionen av handboll
i Sverige. Vi vill, genom att sprida handbollen, uppmuntra unga till fysisk aktivitet och ge fler möjlighet att hitta glädjen i handboll som sport och uppleva
gemenskapen det innebär att tillhöra ett lag. www.handbollslandslaget.se
Tetra Pak är en världsledande förpackningsproducent. Som en del av
vårt miljöarbete arbetar vi aktivt på olika sätt med att öka återvinningen av
kartongförpackningar och inspirera till ett beteende för en hållbar utveckling.
www.tetrapak.se

TIPS!
För bra tips, inspiration och fakta
om återvinning, följ Återvinnarna på
Facebook!
Även Tetra Pak och Hanbollslandslaget finns på sociala medier.
Följ oss gärna!

