
 

                                                

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV Helsingborg lanserar HFA 2.0 

OV Helsingborg har sedan hösten 2016 genom 2 heltidsanställda drivit projektet ”Handbollsskola för alla – mot 
utanförskap, för integration” (HFA) inriktat mot barn i åldrarna 7-10 år i s.k. utsatta stadsdelar i Helsingborg. Nu tar 
OV Helsingborg ytterligare ett steg i sitt samhällsansvar och lanserar HFA 2.0. 
 
HFA har varit mycket framgångsrikt med cirka 350 deltagande barn varje vecka i handbollsträning och läxhjälp samt 
med betydande skollovsaktiviteter. Den 3 veckor långa sommarskolan som i samarbete med ett 40-tal skolor i staden  
lockar cirka 3 500 barn  Erfarenheter från HFA har resulterat i en plan för en utvidgad projektverksamhet, HFA 2.0 
Vision 2025, för barn även i åldrarna 11-13 år. 
 
En utökning av projektet HFA med ”HFA 2.0” avser att erbjuda barn även i åldersgruppen 11-13 år möjligheten att 
integreras in i föreningslivet i en idrottsförening med stabil verksamhet vilket visats vara till stor glädje och nytta för 
barn i åldern 7-10 år. HFA 2.0 avser att i samarbete med andra föreningar erbjuda insteg även till andra sporter. 
 
Forskning har visat att cirka 13 % av alla barn som börjar skolan hamnar i ett livslångt utanförskap med arbetslöshet, 
sjukdom, kriminalitet m.m. I vår stad Helsingborg innebär det nästan 200 barn varje år. Samhällskostnaden för detta 
utanförskap beräknas årligen uppgå till 2,8 miljarder kronor. Då är ändå de tillkommande personliga lidandena 
omöjliga att beräkna. OV Helsingborg kan – och ska – inte ersätta det offentligas roll och ansvar att motverka att barn 
och ungdomar hamnar i utanförskap. Vi kan dock minska risken genom att bidra med en meningsfull fritid, bättre 
fysisk hälsa, respekt för laget, lagkamrater och regler. Vi kan också stödja dessa barn och ungdomar med läxhjälp samt 
erbjuda dem och deras föräldrar en väg in till gemenskap och integration. 
 
HFA 2.0:s mål är att verka i stadsdelar i Helsingborg med av NOA (Polisens Nationella Operativa Avdelning) 
identifierade utanförskapsproblem (Dalhem, Drottninghög, Fredriksdal och Söder) och efter tre år tillsammans med 
HFA:s pågående verksamhet engagera minst 550 barn i åldrarna 7-13 år och minst 50 % av de som fyller 14 år ska 
fortsätter vara aktiva inom OV eller i någon av de samverkande föreningars ordinarie verksamhet och samtidigt bli 
goda ambassadörer för andra ungdomar att delta i organiserad idrottsverksamhet och ta åt sig av handbollens eller 
andra sporters sunda värderingar. Ett annat mål är att öka det årliga samhällsvärdet av det sammanlagda HFA-
projektet till minst 40 miljoner från nuvarande 29,5 miljoner. 
 
OV Helsingborg har för avsikt att anställa ytterligare två personer för att driva verksamheten i HFA 2.0. Rekrytering 
inleds med omedelbar verkan. 
 
Projektet finansieras i huvudsak av lokala företag och stiftelser som delar OV:s värderingar kring samhällsengagemang. 
 
Arbetsgång: 

− bedrivas i första hand inom fyra utvalda stadsdelar, de av NOA utpekade som s.k. utsatta områden inom 
Helsingborg, och i nära samarbete med samhällsfunktioner såsom polis, socialförvaltning, skol- och 
fritidsförvaltning och bostadsföretag,  

− riktas mot barn i åldrarna 11-13 år,  

− omfatta bollträning under eftermiddag/tidig kvällstid minst två gånger, inkluderande mellanmål,  

− involvera ytterligare föreningar och sporter,   

− inbegripa läxhjälp och annan support till deltagande barn och deras föräldrar, 

− innehålla workshops kring en sund livsstil, 

− struktureras på sådant sätt att deltagande barn blir medlemmar i OV eller samverkande föreningar,  

− struktureras så att deltagarna slussas in i OV:s eller samverkande förenings ordinarie verksamhet, 

− möjliggöra för äldre syskon och föräldrar agera som en brygga till klubbens sponsornätverk med syfte att fler i 
denna grupp kommer i arbete, 

− engagera två dedikerade och på heltid anställda personer, varav en ska vara projektledare för HFA 2.0 och en 
idrottslig ledare, och 

− på timbasis ska knyta till sig för verksamheten tillräckligt antal assisterande idrottsledare.  
 

Frågor besvaras av: 
Johnny Karlsson, ordf. Styrgruppen för HFA, 0708-214407 


