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            NY Partner 

Vi gläds åt a� kunna utöka antalet Partners som väljer ”OV 
Handbollsskola för alla” som sin kanal för si� närodlade sociala 
hållbarhetsarbete och hälsar Hammenborn Advokatbyrå 
välkommen �ll HFA. Så här mo�verar Chris�an Hammenborn 
si� beslut a� stö�a oss  

“Det är var och ens skyldighet att efter förmåga bidra till att 
minska klyftorna och spänningarna i vårt samhälle. 
Partnerskapet i HFA känns därför självklart.” 

 

 
   Kronprinsessparets S��else gillar HFA 

 

 

 

              HFA förstärker organisa�onen 

Allt fler barn ansluter �ll HFA, verksamheten för barn med 
funk�onsnedsä�ning ökar stadigt och som �digare meddelats 
har beslut tagits a� expandera från 10 upp �ll 13 år. Den förste 
av två nya medarbetare är klar. Joakim Radermacher, 58 år. 
Joakim blir Partner- och Kommunika�onsansvarig men också i  
högsta grad delak�g i utvecklingen av HFA. Det är en 
hemvändare med stort OV-hjärta, mycket handbollserfarenhet 

  
När jag var ungdomstränare i klubben så var det roligaste att 
se hur ungdomarna utvecklas i samspelet med varandra. Att 
vara med när de har sin första övernattning på luftmadrass med 
lagkompisarna. Eller när de gör sitt första mål. Det är 
fantastiskt! 

Den resa som klubben så framgångsrikt påbörjat med 
Beachhandbollen. Och att vi nu genom projektet, 
Handbollsskola för alla, erbjuder barn möjligheter att umgås i 
grupp och stöd med läxläsning, visar verkligen att vi är en god 
kraft i samhället.  
 
Att få möjlighet att arbete för ett mer inkluderande samhälle 
och vara med på klubbens fortsatta resa känns mycket 
inspirerande. Att verkligen se att vi gör skillnad kommer kännas 
bra i magen varje dag när jag går till jobbet framöver.  
 

       Kontaktuppgi�er 
Projektledare Mats Jacobson mats.jacobson@ovhelsingborg.se           

Idro�slig ledare Lars Stefan Persson  lsp53@hotmail.com           
 
Ordf styrgruppen Johnny Karlsson   johnny.karlsson@famika.se                                                                              

Hemsida   www.ovbollochskola.se   
                     

 

Det är en stor ära för HFA a� för 
andra gången få ta emot 
ekonomiskt stöd från Kron-
prinsessparets s��else. Det är 
pres�gefyllt då endast e� mindre 
antal projekt får de�a stöd. Belopp 
från s��elsen kommuniceras ej. 

men också med många år i såväl näringslivet 
(t ex chefsbefa�ningar på HD och Syd-
svenskan samt VD på Skånska Dagbladet) 
som den offentliga sektorn (t ex chefsbefa� -
ningar inom Region Halland). 

På frågan varför han tar det här steget och 
vill arbeta med social hållbarhet svarar 
Joakim så här 

          Höstlovsak�vitet med 750 barn 

Genom e� samarbete med 25 skolor kunde 750 barn! under 
tre dagar spela handboll under höstlovet i fem olika hallar. 

Den här gången blandade vi barn från olika skolor och 
stadsdelar för a� uppnå en värdefull integra�on. Det var 
fascinerande a� se vad barnens naturliga nyfikenhet kan leda 
�ll. När man skapar mötesplatser utanför barnens vanliga 
miljö uppstår nya vänskaper via handbollen. 

Som vanligt gjorde OV:s unga tränare en mycket uppska�ad 
insats under ledning av vår idro�slige ledare Lasse Persson. 

 

 

Varje vecka tränar mer än 25 barn med funk�onsned- 
sä�ning    i   HFA och fler ansluter och fler är välkomna  
                                 L               

 


