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TorslandaPulsen
Torslanda är handbolsklubben THK, på Hisingen 
med visionen att en dag vara uppe i det finaste 
rummet av dem alla, Handbollsligan & SHE. THK är 
en breddförening med över 600 aktiva spelare och 
150 tränare och ledare.

Torslanda HK är en klubb med väldigt många fina 
värderingar. Vår elitverksamhet fungerar som förebild för 
våra ungdomar redan idag och den ska än mer inspirera 
och vara en drivkraft för framtida idrottsutövande. Vi 
erbjuder våra ungdomar en seriös satsning på idrotten och 
har utveckling som nyckelord. Vi tror på kombinationen 
av bredd- och elitverksamhet där alla är välkomna. Därför 
har vi lag i många olika nivåer och serier. Alla ska kunna 
träna och spela handboll hos oss.

 Herr-lag spelar  : Allsvenskan 

 Dam-lag spelar :  Divison 2
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THK har som strategisk målsättning att 2025 vara Sveriges 
bästa handbollsklubb för barn och ungdomar. Det 
betyder att vi kommer att accelerera utvecklingen av vår 
klubbkultur, tränarskap och ledarskap. 

TorslandaPulsen som vi gillar att 
kalla den är en samlingsportal 
skapad för er företagare med de rätta 
värderingarna. Pulsen ger företag 
möjlighet att profilera sig gentemot 
våra ungdomar/spelare i vår förening 
men också mot de övriga företagen 
som är med. Genom medlemskap i 
TorslandaPulsen bildar vi ett unikt 
nätverk där både små och stora 
samarbeten/affärer kan genomföras 
samtidigt som de gynnar framtidens 

företagsledare och ungdomar. 

TorslandaPulsens nätverk är en grupp 
som träffas sex gånger per år, tre 
på hösten och 3 på våren. Där finns 
möjligheten att möta likasinnade 
företagare som inte bara brinner för 
handboll utan som också utbyter 
erfarenheter och vill göra affärer/

samarbeten.

När ett företag blir medlem i 
TorslandaPulsen erbjuds utrymme 
på sidan med såväl information 
om företaget som kontaktinfo. De 
medlemmar som redan är med i 
TorslandaPulsen får automatiskt all 
info från nya medlemmar via infobrev. 



Kontakt
Charles Eliasson
Tel: +46736505077
Torslanda HK

Kontakt
John Skantze
Tel: +46708712122
Torslanda HK

www.TorlslandaPulsen.se

Vår uppstart för vår första 
nätverksträff blir på Hisingen i 
Torslandahallen. Där bjuds det på 
mat och mingel med våra Dam 
och Herr-Spelare samt ett dubbel-
match arrengemang.

9500kr/år (Ex: Tryckkostander och 
Reklamskatt)

Vi skriver två års avtal, sägs inte 
avtalet upp innan den 31/1 samma 
år som avtalet går ut - så förlängs 
avtalet ytterigare två år.
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