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Redan under projektets andra vecka dubblerade OV antalet träningstimmar på skolorna. Bilden är tagen i
samband med en fartfylld träning på Kubikskolan. Foto: Joel Winqvist

OV storsatsar för att nå fler unga
Handbollsklubben vill göra skillnad i samhället - och få fler aktiva till
sina lag
Av Joel Winqvist
HELSINGBORG. OV Helsingborg satsar på flera fronter för att få fler unga att spela handboll.
4,5 miljoner kronor i stöd från Allmänna Arvsfonden och ytterligare medel från kommunen. OV Helsingborgs
projekt ”Handbollsskola för alla” har varit i gång i en dryg månad och sysselsätter omkring 150 elever på
Dalhemsskolan, Drottninghögsskolan, Kubikskolan på Fredriksdal och Wieselgrensskolan.
6-9-åringar får här chansen att spela handboll på skoltid en gång i veckan. I det långa loppet hoppas man minska
antalet ungdomar som hamnar i utanförskap.

– Glädje, sammanfattar Mats Jacobson, projektledare för satsningen, den första tiden.
Vinsterna är flera, förklarar han: att barnen får fler kompisar, känna tillhörighet och glädje i en grupp men också
lära sig hur man förhåller sig till varandra och får ordentlig motion.
– Samtliga skolor säger att barn generellt sett rör sig lite för lite, menar han.
– Målet är definitivt att alla som vill ska kunna få testa på det här, säger Mats Jacobson som säger att man snart
ska komma i gång med läxhjälp också.

Siktet är inställt.

Satsningar på flera fronter
Förhoppningen är också att kunna locka fler ungdomar till klubben.
– Vi hoppas att ungefär hälften av de här barnen vill fortsätta i våra ordinarie lag när de fyller 10 år, säger han.
Sedan en tid tillbaka har klubben inom ramen för sin egen verksamhet även bedrivit handbollsskolor på kvällar
och helger i Ödåkra, Maria Park och Ramlösa, för att nå ut till fler unga utanför stan. Det senaste ytterområdet
som klubben dragit i gång handbollsskola i är i Hittarp, vilket startade nu under hösten.
OV är även i startgroparna för att dra igång träning för funktionshindrade.
– Det finns ett jättestort behov, menar han.
Även särskilda insatser för nyanlända ungdomar i övre tonåren kan klubben komma att dra i gång med,
möjligen till våren, förklarar han.
– Det kan vara en bra sysselsättning för 16-18-åringar som aldrig har spelat handboll förut. Inträdesbarriären till
samhället är lite lättare om man går genom idrotten, eller en förening i största allmänhet, menar han.
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