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 Över 1 000 betalande medlemmar 
 Växande ungdomsverksamhet över 800 ungdomar, jämnt fördelat  
 mellan flickor och pojkar 
 Utvecklingsprojekt på ungdomssidan med Staffan Olsson 
 P18 – femma i ungdoms-SM 
 Damlaget stark insats och nära kval till SHE 
 Herrlaget vinner Allsvenskan och spelar åter i Handbollsligan 
 OV Beachhandboll – succé med ca 1 600 lag, 17 000 spelare  
 och drygt 4 300 matcher 
 Sociala projekt ”Handbollsskola för alla” på sitt tredje år med närmare 300 
 deltagande barn och succéartade lovaktiviteter 
 Företagsnätverket OV BizNet med över 100 företag 
 Positivt resultatutfall med stärkt eget kapital och inga låneskulder 
 Årets ledarpris till Johnny Karlsson  
 
 

Vid måndagens årsmöte i OV summerades det gångna verksamhetsåret och konstaterades stora 
sportsliga framgångar för både herrlaget, som segrade i Allsvenskan och nu är åter i Handbollsligan, och 
damlaget som länge var med i toppstriden i Allsvenskan. 

Vidare uppmärksammades att OV fortsatt kunde registrera rekordstort antal ungdomar i sin verksamhet 
med över 800 aktiva ungdomar. Noterades också den fortsatta succén för OV Beachhandboll liksom 
projektet – ”Handbollsskola för alla – för integration och mot utanförskap”, som med huvudsakligt bidrag 
från Arvsfonden nu har drivits i tre år för barn i åldrarna 6-9 år på Drottninghög, Dalhem, Fredriksdal och 
Söder. Det engagerar nu cirka 300 barn och omfattar handbollsträning och läxhjälp. 

Konstaterades även att – trots de minskade intäkter som herrarnas degradering till spel i Allsvenskan 
innebar – så slutade det ekonomiska utfallet för verksamhetsåret återigen med ett överskott. OV 
förstärker därmed ytterligare sitt egna kapital och har inte heller några låneskulder. 

”Vi fortsätter att jobba på den grund som tidigare styrelse lagt för OV:s långsiktiga satsning med 
sunt och ansvarsfullt ekonomiskt synsätt och detta fortsätter ge resultat i form av framgångar med 
herrarnas avancemang till Handbollsligan, ett damlag redo att ta nästa steg mot eliten samt en solid 
och bred ungdomsverksamhet som sätter mer och mer avtryck i handbolls-Sverige. Det känns också 
väldigt positivt att vi samtidigt fortsätter att utveckla våra andra omfattande verksamheter i OV och 
då bl.a. med aktiviteter som gynnar föreningen, Helsingborg och stadens ungdomar i form projektet 
”Handbollsskola för alla” och OV Beachhandboll”, kommenterar Anders Lückander, ordförande i OV. 

Vid årsmötet valdes Paula Larkander till ny ledamot, medan Thomas Persson, efter mångårigt 
styrelsearbete och då tidigare bl.a. som ansvarig för såväl OV:s sportgrupp herr som ungdomsgrupp och 
handbollsgymnasiet, avgick på grund av tidsbrist. 

Paula Larkander, som sedan några år är hängiven OV-supporter tack vare spelande dotter i F05, har 
tidigare varit adjungerad i styrelsen som en av de ansvariga för föräldranätverket i OV.  

Johnny Karlsson tilldelades Åke Olssons vandringspris för sitt engagemang som draglok i projektet 
”Handbollsskola för alla” och sina outtröttliga insatser i frågan om halltillgången i Helsingborg som är 
kritisk för den fortsatta utvecklingen av OV:s barn och ungdomsverksamhet. 

Rolf Almqvist pris till bästa dam- och herrjunior tilldelades Tova Haggren respektive Christoffer 
Grindheim. 

 

Helsingborg den 12 september 2019 

OV Helsingborg HK 

 

 

Vid frågor:  
Anders Lückander, ordförande (tel: 0709-777827) 
Mats Engblom, klubbchef (tel: 0731-795354) 


