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Vi är IFK Örebro 
- och vi hoppas på stöd till vår verksamhet! 
Vi bedriver ideell verksamhet inom tre områden,  

 handboll (damallsvenskan, samt flickor och pojkar), ca 200 aktiva 
 fotboll (herrar div 4) ca 30 aktiva 
 öppen verksamhet i bostadsområdet Brickebacken med ca 100 aktiva barn/ungdomar.  

Vårt representationslag i handboll har tagit klivet upp till näst högsta divisionen inom damhandbollen 
och tillhör i dag topp 24 i Sverige. Vi ser fram emot spännande matcher i Idrottshuset under hösten 
och våren 2022/2023. 

Vårt fotbollslag på herrsidan spelar i dag i div 4 Närke och jobbar hårt för att etablera sig som ett 
topplag i serien. 

Vår barn- och ungdomsverksamhet i Brickebacken, ett område som är socialt utsatt, startade under 
2020 och vi har nu ambitionen att fortsätta att utveckla den. Vi har nu över 100 barn som är med och 
både leker och tränar i fem olika träningsgrupper. Här har vi då både mixade och rena pojk- och 
flickgrupper. Under våren 2022 har vi fått flera förfrågningar från föräldrar i Brickebacken, om att 
även starta handbollslag för flickor. Förutom tillgång till ledare och lokaler, så måste vi klara att 
kontinuerligt informera och engagera berörda föräldrar. Socialt känns det här viktigt, och kan vi bara 
få ihop och skapa aktiva föräldragrupper, så kan det här bli en bra del i att förändra området. 
 
Vi hoppas att ditt företag kan bidra till att IFK Örebro kan växa och utveckla sin verksamhet! 
 
Jag ber att få kontakta dig och presentera oss vidare. Vi kan erbjuda möten innan de allsvenska 
matcherna startar, i vårt företagsledarnätverk, och då med både företagspresentationer och 
information från bl a våra tränare. Vi erbjuder också bl a direkta kopplingar/länkar från vår till er 
hemsida, liksom annonsering i olika former mm. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
K Anders Johnsson 
 
 
 
 



  

 
 

 

 


