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Över 1 200 betalande medlemmar
Fortsatt växande ungdomsverksamhet med 1 000 ungdomar,
jämnt fördelat mellan flickor och pojkar
Ekonomiskt underskott p.g.a. Coronaeffekter, men fortsatt positivt
eget kapital och inga låneskulder
Regionalt talangutvecklingsprojekt på flicksidan med Therese Wallter
Fyra lag i steg 4 i ungdoms-SM (som tyvärr aldrig blev färdigspelat)
Damlaget stabil sjätte plats i Allsvenskan
Herrlaget kvar i Handbollsligan som avslutades i förtid utan kvalspel
OV Beachhandboll 2020 inställd för första gången på grund av Covid-19-pandemin
Sociala projektet ”Handbollsskola för alla” på sitt fjärde år och nu i egen finansierad
regi med över 300 deltagande barn och succéartade lovaktiviteter
Enligt undersökning av Idrottsekonomiskt Center beräknas OV ensamt bidra med
ca 25 % (29 milj kr) av det totala samhällsvärdet om 120 miljoner i de insatser som
de svenska elithandbollsklubbarna gör för barn och ungdomar, integration och mot
utanförskap
Uppskattat samarbete med City Gross med Coronasäkrat handlande till pensionärer
Årets ledarpris till Robert Zudic

Vid onsdagens årsmöte i OV summerades ett annorlunda verksamhetsår där herrlagets återkomst i
Handbollsligan fick ett abrupt slut på grund av Covid-19-pandemin och där damlagets starka höstsäsong
spolierades av en skadetyngd vår som innebar en slutlig mittenplacering i den färdigspelade Allsvenskan.
Den i förtid avslutade säsongen innebar dock att herrarna säkrade fortsatt spel i Handbollsligan.
Efter verksamhetsårets utgång konstaterades att OV Beachhandboll – som växt till världens största
handbollsturnering sett till antalet deltagande lag – dessvärre fick ställas in. Detta kommer tillsammans
med andra negativa Coronaeffekter att ha en stor påverkan på klubbens ekonomi.
På den mer positiva sidan uppmärksammades att OV fortsatt kunde registrera ett rekordstort antal barn
och ungdomar i sin verksamhet med över 1000 aktiva. Noterades också den fortsatta succén i
samhällsprojektet – ”Handbollsskola för alla – för integration och mot utanförskap” där den gångna
säsongen var den första i helt egen regi utan stöd från Arvsfonden, som varit huvudpartner under de tre
föregående åren. Projektet riktar sig till barn i åldern 7–10 år i utsatta stadsdelar i Helsingborg och
finansieras nu med medel från ett femtontal partners, såväl lokala som på riksplanet. Under året har
drygt 300 barn regelbundet deltagit i handbollsträning och ett sjuttiotal i läxhjälp vid fem skolor.
Trots alla omfattande intäktsaktiviteter och den sedan många år cementerade kostnadskontrollen slutade
verksamhetsåret 2019/20 med en stor förlust om -0,4 mkr. Orsaken till förlusten kan tillskrivas
effekterna av Coronavirusets spridning, som bland annat innebar att OV Beachhandboll 2020 för första
gången fick ställas in, matcher spelas utan publik och andra intäktsbringande aktiviteter ställas in. Trots
tacksamt stöd från Riksidrottsförbundet och Tillväxtverket var effekterna av de uteblivna intäkterna
väsentligt högre.
OV har dock fortfarande ett positivt eget kapital och har inte heller några låneskulder.
”OV fortsätter att jobba på den inslagna vägen med ett långsiktigt perspektiv och utifrån ett sunt
ansvarsfullt synsätt i rådande ekonomiskt oroliga tider. Vi måste också se till att säkerställa
satsningen på vår solida och breda ungdomsverksamhet som är ryggraden i föreningen och
fundamentet för vår fortsatta framgång. På samma sätt är vi övertygade om OV:s andra omfattande
verksamheter i projektet ”Handbollsskola för alla” och OV Beachhandboll kommer att få en ökad
betydelse då de gynnar såväl föreningen som Helsingborg och stadens ungdomar”, kommenterar
Anders Lückander, ordförande i OV.
Vid årsmötet valdes Therese Wallter och Joakim Forsberg till nya ledamöter, medan Filip Karlsson och Per
Olof Persson, efter flera års styrelsearbete och ansvariga för OV:s sportgrupp Herr respektive Dam,
avgick på grund av tidsbrist. Även Helen Joelsson som varit suppleant lämnade styrelsen för att hjälpa till
på andra håll i föreningen.
Therese Wallter, med handbollsfostran i Vikingarna och en diger meritlista på handbollsplan, har tidigare
varit engagerad i OV Beachhandboll och på marknadssidan men återkommer nu i styrelsen. På liknande
sätt övergår Joakim Forsberg från sin roll som huvudansvarig tränare för damlaget till en plats i styrelsen
och primärt ansvar för sportgrupp Dam.
Robert Zudic tilldelades Åke Olssons vandringspris för sitt engagemang som mångårig ungdomstränare
tränargärning i OV Helsingborg. Under de senaste åren har Roberts engagemang och ansvar i
tränarkåren utökats och han är numera även målvaktstränare i ett flertal lag. Robert personifierar en
dedikerad tränare som går helt upp i sitt uppdrag och tar stort ansvar för spelarnas utveckling.
Helsingborg den 25 juni 2020
OV Helsingborg HK
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