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ETABLERADE I ELITEN.

HÄNG MED!
F E M S TA R K A SP E L A R E I O V:

UNGDOMSSATSNING

ELITVERKSAMHET

OV BEACHHANDBOLL

SAMHÄLLSENGAGEMANG

OV BIZNET

NU ÄR
IDROTTEN OCH LAGANDAN
VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN
Coronaviruset har plötsligt ställt det mesta på ända. Är det då rätt prioritering
att stödja idrott? Vi tycker det: idrott förenar, och föreningslivet fostrar våra
ungdomar. Och även om många arrangemang nu ställs in så kommer det en tid efter
pandemin, och då är det viktigare än någonsin att idrotten finns kvar.
Vi i OV Helsingborg gör vårt allra bästa för att hålla
igång och ta vår klubb igenom de här tuffa tiderna.
Vi är en elitklubb med stolta traditioner. Vårt herrlag
spelar i Handbollsligan igen och damlaget spelar i
landets näst högsta serie. Men OV är mycket mer än
elit – och det är vår bredd och vårt samhälls
engagemang som gör oss unika.
Mer än 1 000 handbollsspelande flickor och pojkar
deltar i vår ungdomsverksamhet. 300 barn från
utsatta områden får läxhjälp, handbollsträning och
en ingång till föreningslivet via vårt sociala projekt

Per Carlén
Marknadsansvarig OV Beachhandboll
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Handbollsskola för alla. Över 100 företag träffas,
inspireras och utbyter erfarenheter via vårt nätverk
OV BizNet. Och under sommaren lockar OV Beach
handboll över 17 000 deltagare till Fria Bad.
Du och ditt företag är varmt välkomna att bli partners
till OV. På de följande sidorna berättar vi om vilka
möjligheter du har att synas i media, stötta goda
krafter i samhället eller bli underhållen och inspirerad.
Vi är starkare tillsammans, och vi hjälper varandra
igenom den här prövningen!

"OV ÄR EN
FÖRENING MED
HJÄRTA"
Niometersspelaren MIMMI LUNDIN
anslöt till OV för två år sedan, och spås
nu en mycket ljus framtid i klubben.
– Jag känner mig verkligen hemma i OV. Det är en
förening med hjärta, och det finns många eldsjälar
som jobbar ideellt. Och jag gillar vår bredd: vi har
både elitlag i de högsta serierna och en väldigt stor
ungdomsverksamhet. Och OV är en klubb som inte
bara gör saker för sin egen vinning: vi har exempelvis
hjälpt äldre att handla mat nu under coronapandemin,
och vi har Beachhandboll och Handbollsskola för
alla, säger Mimmi.

MIMMI

LUNDIN
Ålder: 		
A-lagsmatcher i OV:
A-lagsmål i OV: 		
Moderklubb: 		

21
40
87
HK Ankaret i Bjärred
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NU ÄR YTTERLIGARE
EN STJÄRNA
HEMMA IGEN
Efter tio år flyttar MATTIAS THYNELL hem till Helsingborg
och OV.
– Det viktigaste för mig är att se till att OV stannar kvar i
Handbollsligan permanent nu, säger han.
Mattias Thynell lämnade Helsingborg och moderklubben OV som 20-åring.
Han har sedan dess hunnit spela två år för danska Kolding, tre år för danska
Sönderjyske, tre år för HK Malmö och två år för Sävehof.
– Jag har trivts jättebra i Danmark och i de andra svenska klubbarna, men att
flytta hem till OV igen är något jag alltid tänkt på. Och nu var tillfället perfekt,
säger Mattias.
Det finns en rad spännande klubbar runt om i Europa, men för Mattias har det
aldrig varit aktuellt att flytta längre bort än till Danmark.
– Jag är hemmakär och har alltid åkt hem till Helsingborg så fort det varit läge.
När jag inte är här längtar jag hit. Så när mitt kontrakt med Kolding var på väg
att gå ut och jag hade bra snack med OV så var det inte så mycket annat som
intresserade mig: jag ville hem till kära Helsingborg, helt enkelt.
Förutom det starka känslomässiga bandet med OV ser Mattias flera objektiva
fördelar med klubben.
– Vi har en jättefin ungdomsverksamhet, vi har varit i eller nära toppen under alla
år jag spelat handboll, och klubben engagerar sig i samhället. Det är en stabil
klubb med en bra bredd, och det känns oerhört kul att få vara med och etablera
oss permanent i Handbollsligan, säger Mattias.

Förra året återvände ANTON MÅNSSON
OV håller på att bygga upp ett riktigt starkt lag, och fokus ligger på att
locka hem stjärnor som tidigare lämnat Helsingborg. Förra året värvades
därför landslagsmeriterade mittsexan Anton Månsson. Han lämnade H43
för Bundesligaklubben Melsungen år 2010. Han spelade sedan för de
tyska klubbarna Lemgo och Minden samt blev schweizisk mästare med
Schaffhausen.
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MATTIAS

THYNELL
Ålder:
Moderklubb:
A-lagsmatcher i OV:
A-lagsmål i OV:
Landskamper och övriga meriter:

30
OV Helsingborg
63 (år 2007–2010)
141
3 A, 30 U21, 39 J,
proffs i Danmark i fem år
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HANDBOLL I SVERIGE –
STORT OCH JÄMSTÄLLT

Svensk handboll lockar många utövare och en entusiastisk publik. Hårt och
händelserikt spel i kombination med schysst attityd och frånvaro av huliganism
har lett till att handboll i dag är den tredje största lagsporten i Sverige – och den
mest jämställda.
Handboll är den

TREDJE STÖRSTA LAGSPORTEN
i Sverige (efter fotboll och hockey)

STORT INTRESSE

2,5

miljoner svenskar
är intresserade
av handbollslandslaget

Handbollsligan har

DJUPT
ENGAGEMANG
Andel av handbollsintresserade
som följer handboll

63%, live 26%

600 000 supporters
420 000 åskådare

BRED
ÅLDERSSPRIDNING
Andel handbollsintresserade per
ålderskategori:

JÄMN
KÖNSFÖRDELNING

13 %
30–44 år 19 %
45–59 år 19 %
60+ år
22 %

50 %
Flickor/kvinnor 50 %

MÅNGA
UTÖVARE

via media

Andel handbollsutövare per kön:
Pojkar/män

Andel handbollsintresserade per kön:

65 %
Flickor/kvinnor 35 %
Pojkar/män
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15–29 år

500 aktiva föreningar
3 600 lag i seriespel
100 000 utövare

1 262 aktiva utövare
I OV HELSINGBORG

JÄMN
KÖNSFÖRDELNING
Andel handbollsutövare per kön

52 %
Flickor/kvinnor 48 %
Pojkar/män

OV BEACHHANDBOLL

1 626 lag – världens största handbollsturnering
17 000 deltagare som ger allt
35 000 besökare på Fria Bad
350 ideellt engagerade

MÅNGA UNGA
Andel handbollsutövare
per ålderskategori:

18 %
6–12 år 45 %
13–18 år 16 %
19–25 år 5 %
26+ år
16 %
0–5 år

Källa: OV Helsingborg samt ”Bli en del av handbollen”

OV Helsingborg
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BLI EN DEL AV
EN GEMENSKAP!
Vad än ditt hjärta klappar för har OV Helsingborg
något för dig – oavsett om du vill stödja elitidrott,
ungdomsverksamhet eller samhällsnytta.

UNGDOMSSATSNING

ELITVERKSAMHET

OV BEACHHANDBOLL

• Mer än 1 000 aktiva pojkar
och flickor
• Seriespel och turneringar
• Spel i ungdoms-SM och i både
inhemska och internationella
cuper

• Herrlaget är etablerade i
Handbollsligan
• Damlaget spelar i Allsvenskan,
med målsättningen att nå
högsta ligan
• Hela föreningen satsar
långsiktigt – bredd skapar elit

• Världens största handbolls
turnering – 1 626 lag deltog
senast
• 17 000 deltagare som ger allt
• 35 000 besökare på Fria Bad
• 350 ideellt engagerade
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SAMHÄLLSENGAGEMANG

NÄTVERKANDE I OV BIZNET

• 300 barn i utsatta stadsdelar
ges läxhjälp och handbollsträ
ning via Handbollsskola för alla
Skolhandboll och fritidshandboll
• 300 ungdomar i projektet
Ren stad
• Handboll för funktionshindrade
• Hjälp att handla för coronavirusets
riskgrupper
• Skollovshandboll i samarbete
med ett 20-tal skolor

• 100 deltagande företag
• Lunchträffar med intressanta
föredrag
• Nätverkande
• Afterwork
• Pregame med middag eller fika
före hemmamatcherna
• Resa med handbollstema
• Nätverksträff med familjefokus

OV Helsingborg
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FRAMGÅNGSSAGAN
HANDBOLLSSKOLA
FÖR ALLA
Handbollsskola för alla har blivit en framgångssaga som även
uppmärksammas på riksplanet. Projektet ger 300 barn i utsatta
stadsdelar en större chans att leva i samhället istället för utanför.
Vi har samhällsproblem i Helsingborg – det är
den bistra sanningen. OV är engagerat i flera olika
projekt som dagligen öppnar vägar till en ljusare
framtid, inte minst för barn i utsatta områden.

7–10-åringar från Dalhem, Drottninghög, Fredriksdal
och Söder får läxhjälp och handbollsträning 1–2
gånger per vecka. Satsningen öppnar även dörren
till föreningslivet och ger barnen flera trygga relatio
ner och goda förebilder.

Ett av våra mest framgångsrika och uppskattade
projekt är Handbollsskola för alla, som innebär att

Under säsongen 2020 stödjer följande organisationer Handbollsskola för alla:

Logistik i samverkan

BLI EN DEL AV HANDBOLLSSKOLA FÖR ALLA!
Från 100 000 kr
DETTA GÖR OV FÖR SAMHÄLLET
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Socialt projekt mot utanförskap
Skol- och fritidshandboll
Bollförskolor (1–6 år)
Handbollsskolor (7–8 år)
Mer än 1 000 pojkar och flickor
i ungdomsverksamhet
OV Beachhandboll
Träning för funktionshindrade
Love Helsingborg – Ren stad
Hjälp att handla för coronavirusets
riskgrupper
OV Helsingborg
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VÄLKOMMEN SOM
HUVUDPARTNER!

OV:s huvudpartners är med i alla våra verksamheter och medverkar till att göra en
bra klubb ännu bättre. Ditt företag kan få värdefull exponering på en mängd fronter,
från TV-sända elitmatcher till livsviktiga samhällsprojekt.
DET HÄR INGÅR:
+
+
+
+

Medverkan i De sexton
Medverkan i OV BizNet
Exponering på båda seniorlagens matchdräkter
Stor exponering som partner till OV Beach
handboll eller OV i samhället
+ Logotyp på alla ungdomslagens matchtröjor
+ Biljettpaket till 2 matcher OV väljer ut
+ Skräddarsydda paket efter behov och önskemål

PRIS ENLIGT OFFERT

BLI EN DEL
AV DE SEXTON!

Ett handbollslag består av 16 viktiga spelare. Här samlar vi 16 viktiga partners i ett
anpassat upplägg med utökade möjligheter till exponering och nätverkande.
DET HÄR INGÅR:
+ 5 VIP-platser till träffar med OV BizNet, inklusive
pregame och matcher
+ Medverkan i OV BizNet
+ Konferensresa till ett större evenemang (vi har
varit på EM, VM och sett Bundesligamatch)
+ Biljettpaket till 2 matcher OV väljer ut
+ Samlingslogotyp på matchdress
+ Möjlighet att använda utvalda spelare i egen
marknadsföring

FRÅN 120 000 KR
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+ Reklam i Helsingborg Arena (LED-skylt på
långsidan) eller Idrottens hus (väggskylt)
+ Utökad exponering av logotyp på hemsidan
+ Ett matchvärdskap per säsong
+ Möjlighet till kund- och personalaktivitet
i samband med match
+ Annons i OV-tidningen
+ 5 pregame-paket till hemmamatcher
+ Signerad och inramad matchtröja med alla
företags logotyper

VAR MED I
OV BIZNET!
OV BizNet är ett forum som skapar förutsättningar för affärer och nätverkande,
och som ofta resulterar i nya och värdefulla affärskontakter för de deltagande
företagen. Vi erbjuder lunchträffar med intressanta föredrag, och vi träffas inför
varje hemmamatch för att bland annat ta del av senaste nytt inför matchen. OV BizNet
är ett sätt för näringslivet att träffas under lättsamma former – idrott blandas med
allvar och trevligt nätverkande.
DET HÄR INGÅR:
+ 2 platser på OV BizNet-träffar
+ Reklam i Helsingborg Arena (LED-skylt på
långsidan) eller Idrottens hus (väggskylt)
+ 4 VIP-platser till OV:s dam- och herrmatcher,
inklusive pregame

+ Biljettpaket till 2 matcher OV väljer ut
+ Omnämnande på OV:s hemsida
+ En plats på resa till spännande bortaderby
+ Nyhetsbrev
+ 7–10 OV BizNet-träffar och -arrangemang
per säsong

FRÅN 45 000 KR
TALARE PÅ BIZNET-TRÄFFAR

TALARE PÅ KONFERENSRESOR

Framstående personer inom handboll, samhälle och
näringsliv bjuder på kunskap på våra BizNet-träffar.
Exempel på tidigare talare:
• Peter Danielsson, kommunalråd i Helsingborg
• Halldora von Koenigsegg, COO på Koenigsegg
Automotive
• Björn Eriksson, ordförande för Riksidrotts
förbundet, f.d. rikspolischef
• Magnus Wislander, handbollsprofil
• Darko Pervan, grundare av Välinge Innovation
• Ewa-Gun Westford, polisens pressinformatör
i Region Syd
• Jan Wifstrand, VD och styrelseordförande
för Rapidus
• Per Palmström, vice ordförande i Sveriges
Olympiska Kommitté

På våra uppskattade konferensresor bjuder vi in
riktigt namnkunniga talare. Vi har bland annat blivit
gästade av:
• Peter Nilsson, koncernchef för Trelleborg AB
• Patrik Andersson, koncernchef för Loomis AB
• Klas Eklund, politiker och civilekonom
• Bo Lundgren, f.d. finansminister

OV Helsingborg
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STÄLLEN ATT SYNAS PÅ

DRÄKTREKLAM
Få utökad exponering på våra dräkter, exempelvis herrlagets dräkter, damlagets dräkter,
träningsplagg, ledarstabens tröjor eller ungdomströjor.

PRIS ENLIGT OFFERT

ARENA- & TV-REKLAM
Golvskylt
Mitten (1 st)
Golv plan (4 st)
Golv vid målet (5 platser)

Skyltreklam
LED-skylt, långsida

100 000 kr
75 000 kr
50 000 kr

4

4 ,5

× 1,

5m

5

Ø 4,0 m

6

10

7

4 ,5

× 1,

5m

30 000 kr

13

11

8

12

9

14

4,5 x 1,5 m

OV-MENYN
Pregame-paket (endast herrar)
9 995 kr
2 matchbiljetter inkl. mat & dryck till samtliga
vardagsmatcher, samt 2 OV-halsdukar.
Matchvärd
15 000 kr
Ert företag exponeras på en utvald match efter
önskemål och möjligheter, samt 10 platser på
pregame.
Matchboll
4 000 kr
Omnämnande på DV BizNet, i matchannons och
av speakern under matchen, samt 2 platser på
pregame.
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Loger
30 platser
50 platser
Mat och dryck tillkommer.

12 000 kr
15 000 kr

Köp en spelare
10–15 000 kr
Lägg ett bud på en dam- eller herrspelare i
angivet prisintervall och du får ditt företags
logotyp på en rollup i arenan med bild på aktuell
spelare. Ert företag namnges av speakern när
din spelare gör mål.

STOR EXPONERING
TV
Svenska Handbollförbundet och Svensk Elithandboll
har ett avtal med TV4 Media som bland annat innebär
att samtliga matcher finns tillgängliga på C Mores
plattformar. Vissa matcher sänds även på Sportkanalen,
TV12 eller C More Live. OV:s damers matcher finns på
streamingtjänsten SolidSport.

Under säsong är OV med på TV i snitt nästan
2 gånger per vecka.

TRYCKTA TIDNINGAR
Helsingborgs Dagblad skriver frekvent om OV och ger
oss stort bildutrymme. Vi är även regelbundet med i
Kvällsposten, Kristianstadsbladet, Ystads Allehanda,
Skaraborgs Allehanda och Sydsvenskan. Då och då får
OV även utrymme i andra tryckta tidningar runt om i
landet, såsom Eskilstuna-Kuriren, Hallands Nyheter
och Göteborgs-Posten.

Under säsong är OV med i tryckta tidningar i
snitt mer än 3 gånger per vecka.

NYHETSSAJTER
OV får stor exponering på hd.se i både text och bild. Vi
ges även regelbundet utrymme på ystadsallehanda.se,
kristianstadsbladet.se, sydsvenskan.se och expres
sen.se. OV är även ibland med på andra nyhetssajter,
såsom gp.se, ekuriren.se och jp.se.

Under säsong får OV publicitet på nyhetssajter
i snitt nästan 4 gånger per vecka.

ÖVRIGA KANALER
OV:s matcher ses av en stor och entusiastisk publik på
Helsingborg Arena. OV uppmärksammas dessutom
regelbundet i radio och sociala medier.

OV Helsingborg
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RÖSTER OM OV
Vår målsättning med vårt sponsorskap är ’att
flytta barn från ett ställe till ett bättre’. OV
Helsingborgs föreningsresa är häftig med goda
ledare som entusiasmerar flickor och pojkar i
resan mot vuxenvärlden. Sund värdegrund,
ordning och reda, och sammanhang före resultat.
Vi är stolta partners till OV Helsingborg.
Ingemar Queckfeldt,
sponsoransvarig på Akea, Part of Eleda Group
OV Helsingborg är i mina ögon en av de
föreningar – oavsett idrott – som tar störst
samhällsansvar i södra Sverige. Jag är stolt
att få representera och fortsätta arbeta för
OV i framtiden.
Per Carlén,
marknadsansvarig för OV Beachhandboll
Vi tror att idrotten bidrar med flera positiva
delar i de unga åren: från samarbete och nya
vänner till hälsa, integration och förbättrat
skolresultat – idrotten är överlag en bra
mötesplats för samhället. Som företag är vi
därmed väldigt stolta över att stötta projektet
’Handbollsskola för alla’ som möjliggör en
träffpunkt för barn i rörelse, lek och studier.
Andreas Backström,
Key Account Advisor på Sustainable
Business Partner
OV Helsingborg har en tydlig strategi och en
stabilitet som förening, där såväl ungdomslag
som dam- och herrlag har samma prioritering.
OV har dessutom ett imponerande samhälls
arbete.
Stefan Lövgren,
VD för Svenska Handbollslandslaget AB
OV är en klubb med bra struktur och
organisation. OV har en väldigt fin och bra
ungdomsförening.
Staffan Olsson,
OV Helsingborgs ungdomssatsning
Under min fem år på Drottninghögsskolan har
jag aldrig haft en årskurs som har så god spelförståelse, teknik i kast och fångst, samt fair
play-förmåga. Det är så sjukt coolt att se
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resultatet av ert arbete med ’Handbollsskola
för alla’ och vilken fördel jag drar av det som
idrottslärare.
Mark Siegbahn,
idrottslärare på Drottninghögsskolan
Från första provträningen har jag alltid känt mig
välkommen i OV. Allt från spelare och tränare
till resten av föreningen visade från första
början ett genuint intresse av mig som person
så väl som spelare. Föreningen har tydliga mål
och en elitsatsning. Detta backas upp med
kompetenta tränare och resurser runt om lagen
för att ge spelarna bästa förutsättningar att
lyckas på banan. Klubben är också mån om att
alla spelare ska må bra både på och utanför
banan oavsett hur stor eller liten roll man har
i laget. Det i kombination med chansen att få
spel med ett fantastiskt gäng i damlaget gör
att man är stolt över att få representera OV
Helsingborg.
Emelie Kristiansson,
OV Helsingborgs Elitverksamhet
OV Helsingborg är på väg att bli en av de
största föreningarna i Sverige med en välskött
ekonomi, stor rekryteringsbas och en organisation som både är på plats och växer. Det finns
en framtid i föreningen och min förhoppning är
att väcka den björn som sover så att föreningen
får den framgång som den både förtjänar och
suktar efter.
Toni Johansson,
ny tränare för OV Helsingborg 2020/2021
Vi på Renta har som ambition att stärka vår
position och bli marknadsledande i Helsingborg.
Det vill vi göra på flera olika sätt. Först och
främst genom att leverera bäst service med
marknadens modernaste maskinpark. Men också
genom väl valda samarbeten inom idrotts
världen. Vi tror starkt på kraften i engagemanget
som idrotten lockar fram hos oss människor,
och här kan vi inte tänka oss en bättre partner
och varumärkesbyggare än OV Helsingborg.
Med sin bredd – som innefattar allt från den
häftiga satsningen på både dam- och herrlag
till ’Handbollsskola för alla’ och ett djupt rotat
socialt engagemang – är de helt rätt för oss.
Magnus Lundberg,
Renta

HÄR FINNS VÅR FRAMTID
Mer än 1 000 handbollsspelande flickor
och pojkar deltar i vår ungdomsverksamhet
– och det är de här barnen och ungdomarna
som är vår framtid och vår drivkraft.

OV Helsingborg
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Du och ditt företag är varmt välkomna
att bli partners till OV –
och en del av gemenskapen!

OV Helsingborg | Mejerigatan 1A | 252 76 Helsingborg
Tel. 042-14 89 90 | kansli@ovhelsingborg.se | ovhelsingborg.myclub.se

