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Sommarlovet startade med handboll 

400 barn deltog i avslutningen för OV:s sommarskola. Nu hoppas föreningen att handbollen förenat barn från 
olika områden i staden. "Vi skapar en naturlig mötesplats", säger projektledaren Mats Jacobson från OV 
Helsingborg. 
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Barn från 18 olika skolor i staden deltog i OV:s sommarskola.Bild: Isabel Aguilar  
 
Under fredagen avslutades OV:s handbollssommarskola på Arenan. Under tre veckor har föreningen varit ute 
på skolorna runt om i staden och hållit i träningar för barn mellan 6 och 12 år. Den sista dagen lockade 400 
deltagare och projektledaren Mats Jacobson berättar att intresset varit stort. 
– Totalt har vi haft 2000 barn som varit med och spelat. Det är första gången vi anordnar en sommarskola i den 
här omfattningen. För dagen har vi samlat fritidselever från hela staden, från Hittarp till Drottninghög, säger 
han. 



 
Projektledaren Mats Jacobson och handbollsledaren Lasse Persson var på plats på avslutningen av 
sommarskolan. Nu hoppas de locka fler att börja spela handboll.Bild: Isabel Aguilar  
 
Att just samla barn från olika områden är ett av målen med sommarskolan enligt Mats Jacobson. 
– Vi skapar en naturlig mötesplats för barn från olika delar av Helsingborg. De får lära känna varandra 
samtidigt som de får ett positivt sommarminne, lek och glädje, säger han. 
På en av planerna i B-hallen lirar ett gäng från fritids på Raus Planterings skola. Flera av barnen har nyligen 
deltagit i OV:s beachhandbollsturnering där det slutade med en hedersam kvartsfinal. 
 

 
Devin Idu, Adam Nika, Liam Alaiyan och Yusuf Erkan från Raus Planterings skola ska börja trean till hösten. 
På sommarlovet testar de på att spela handboll.Bild: Isabel Aguilar  



 
9-åriga Yusuf Erkan är en av de. 
– Det gick bra för oss när vi spelade och förra året kom vi tvåa i beachhandbollsturneringen. Vi är med varje år. 
Nu är vi här och spelar inomhus och det är roligt, säger han. 
Han får medhåll från kompisen Liam Alaiyan. 
– Det är roligt att springa jättesnabbt, passa bollen och göra mål. Tillsammans är jag och Yusuf jätteduktiga, 
säger han. 
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