
 

 

            

OV – åtgärder i Coronatider 
 

 

  

När en hel värld kämpar mot att få kontroll över smittan påverkas även idrotten väldigt 
mycket av Coronavirusets spridning – den pågående pandemin innebär inställda 
matcher, cuper och aktiviteter samt allvarliga ekonomiska svårigheter. 
 
För OV Helsingborgs del har all tävlingsverksamhet för elitlagen och ungdom upphört 
för säsongen och samtliga ordinarie ungdomsträningar har sedan ett par veckor varit 
inställda. Det pågår således för närvarande i stort sett ingen sportslig verksamhet, vilket 
i sin tur kommer att ha stora konsekvenser för klubbens ekonomi.  
 
För att möta dessa tuffa tider har OV Helsingborg i förra veckan träffat 
överenskommelse med Unionen om korttidsarbete innebärande bland annat att 
samtliga spelare, ledare och övrig personal omgående och under de kommande 
månaderna går ned med 60 % av sin arbetstid. 

Våra spelare kommer under den närmaste tiden vara sysselsatta med ideella insatser, 
där vi i samarbete med City Gross, Audi, VW och HD kommer att ge en hjälpande hand 
till pensionärer i Helsingborg och se till att beställda varor blir hemkörda utan 
transportkostnad.  

OV Helsingborg tar med detta och ett antal andra åtgärder ansvar för föreningen för att 
motverka de förödande effekterna av Covid-19 och de ekonomiska svårigheter som kan 
följa. Vi får vara beredda på ett stålbad men föreningen har i grunden en sund ekonomi 
men agerar för att värna om den stora ungdomsverksamheten och att – även om det 
blir med svångremmen hårt åtdragen – skapa förutsättningar för att behålla såväl dam- 
som herrlagen i sverigeeliten när vi väl kan återgå till en mer normal verksamhet. 
 
Idrotten har ju en fantastisk förmåga att inspirera och få oss att gå samman vilket blir 
väldigt påtagligt i dessa tider. I OV Helsingborg är vi fast beslutna att med grönt hjärta 
kämpa för att framtiden ska bli så bra som möjligt för alla våra medlemmar. 
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