
OV Helsingborg 
Mejerigatan 1A, 252 76 Helsingborg. Tel: 042-14 89 90. Fax: 042-12 27 53 

www.ovhelsingborg.se ˑ kansli@ovhelsingborg.se ˑ Bankgiro: 761-4621 

 
Information från årsmötet 

 

• Ökat antal medlemmar med 14 % till 1 030 betalande. 

• Hela fem OV-lag till fjärde steget i SM-spelet för ungdomar. 
• Herrlaget vann Herrallsvenskan och spelar åter i Handbollsligan.  

• Damlaget slutade på sjätte plats i Damallsvenskan.  
• OV Beachhandboll 2021 inställd på grund av Covid-19 pandemin  

• Nya ungdomsturneringen Öresunds cup genomfördes för första 
gången i september 2021. 

• ”Handbollsskola för alla” inne på sitt sjätte år med 350 deltagande 
barn. 

• Lovaktiviteter där kronan på verket var Sommarskolan 2021 med 
närmare 3 000 medverkande barn från 35 olika skolor. 

• Satsningen ”Hela vägen upp” lanseras för att ge förutsättningar att 

ytterligare stärka föreningens damverksamhet. 
• Intäkterna blev 13,6 mkr och kostnaderna uppgick till 13,3 mkr. 
• Positivt eget kapital 1,4 mkr. 
• Inga låneskulder. 
• Årets ledarpris till Ragnar Lindqvist  

 

Vid det nyligen avhållna årsmötet i OV Helsingborg summerades ett händelserikt 
verksamhetsår med etablering av Öresunds Cup och sportsliga framgångar för 
ungdomslagen samt herrlagets avancemang till Handbollsligan. Därtill har föreningens 
framgångsrika samhällsarbete i ”Handbollsskola för alla – för integration och mot 
utanförskap” fortsatt på inslagen väg.   

Som följd av idogt aktivt arbete från marknadsgruppen och den i OV sedan många år 
cementerade kostnadskontrollen slutade verksamhetsåret 2021/22 med ett positivt 

ekonomiskt resultat om 360 tkr. Orsaken till resultatet kan bland annat tillskrivas 
effekterna av kostnadsmedvetenhet samt ett fortsatt starkt stöd av föreningens 
samarbetspartners.  

”De två senaste säsongerna har ju på grund av pandemin inneburit stora utmaningar och 
osäkerhet för OV liksom för idrotts-Sverige i stort med inställda evenemang, begränsningar 
i barn- och ungdomsverksamhet och inte minst betydande tapp av medlemmar. Det är 
därför glädjande att vi kan konstatera att vi kommit ut väl och nu kan blicka framåt och 

utveckla vår verksamhet med aktiviteter som gynnar föreningen, Helsingborg och stadens 
ungdomar”, kommenterar Anders Lückander, ordförande i OV. 

Vid årsmötet valdes Malin Kile och Caroline Wickmark – båda med meriter som 
tidigare spelare i OV – in som nya ledamöter till föreningens styrelse. Therese 
Wallter hade efter flera års förtjänstfullt arbete i styrelsen avböjt omval.  

Styrelsen har i år valt att tilldelades Åke Olssons hederspris till Ragnar Lindqvist för 

mångårigt hängivet ideellt arbete för OV Helsingborg bland annat som initiativtagare till OV 
Beachhandboll, formeringen av den marknadsgrupp som lade grunden till föreningens resa 
under senaste decenniet och förstås som ordförande i drygt 9 år. Under de senaste åren 
har Ragnars idoga engagemang fortsatt i såväl marknadsgruppen som parkeringsvakt vid 
OV Beachhandboll. 
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Vid frågor:  
Anders Lückander, ordförande (tel: 0709-777827) 
Mats Engblom, klubbchef (tel: 0731-795354) 

 


