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Bild tagen när Lokaltidningen besökte en träning i samband med Handbollsskola för alla i höstas.
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Så ska OV Helsingborg ge barn fina
sommarminnen
Satsning på sommarskola under lekfulla former
Av Joel Winqvist
HELSINGBORG. OV Helsingborg satsar denna vecka på sommarskola för barn i åldrarna sju
till tio år.

- En bra chans att testa på handboll och träffa nya vänner, menar Mats Jacobson som är
projektledare i klubben.
Satsningen på sommarskola ligger utanför samhällsprojektet Handbollsskola för alla, som
Lokaltidningen har skrivit om tidigare. Men behovet att erbjuda saker att göra under lekfulla
former för barn i den här åldern är stort. En del barn i Helsingborg har dålig tillgång till
sommaraktiviteter och har inte alltid mycket mer än en innergård i betong att leka på, berättar
projektledaren.
- Vi gör det här för att ge dem ett positivt sommarminne, förklarar Mats Jacobson.
Sommarskolan började i går, och fortsätter i dag tisdag samt onsdag och torsdag den här
veckan. Fokus är på handboll och olika typer av lekar. Aktiviteterna sker i A-hallen i Idrottens
hus i Helsingborg och varje dag delas upp i ett förmiddagspass (09.30-11-30) samt ett
eftermiddagspass (12.30-14.30). Somliga har föranmält sig, men vill man delta finns det
möjlighet till drop in. Enklast är då att dyka upp på något av handbollspassen på IH, berättar Mats
Jacobson.
- Huvudinriktningen är barn i åldrarna sju till tio år, säger han och berättar att omkring 75 barn
deltog under veckans första dag.
På torsdag arrangeras också en utflykt till hembygdsparken i Ängelholm för de som anmält sig.
Mats Jacobson menar att skolan fått en bra start.
- Det har vi absolut. Barn är fantastiska på att ta kontakt med och möta varandra, menar han.
KLICKA HÄR för att följa Lokaltidningen Helsingborg på Facebook och få våra mest lästa
inlägg i din feed.
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