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Vi pratade med Johnny Karlsson, styrelseledamot i OV Helsingborg och en av
drivkrafterna bakom Handbollsskola för alla. Vad är Handbollsskola för alla? Och varför
driver OV Helsingborg det projektet?
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Vad är handbollsskola för alla?

”Handbollsskola för alla” är ett treårigt projekt som till största delen finansieras av Arvsfonden.
Det riktar sig till barn i åldrarna 6-9 år i fyra av stadens mest utsatta stadsdelar där risken för att
hamna i utanförskap är extra stor.

Varför har OV startat Handbollsskola för alla?

Vi vill sprida handbollen och dess värderingar till stadsdelar i Helsingborg där det av olika
anledningar inte finns handbollsverksamhet idag. Det andra syftet är att OV som klubb vill bidra
med vår kunskap och erfarenhet för att barn i utsatta stadsdelar ska få delta aktiviteter. Vi
erbjuder också läxhjälp för att lättare och snabbare kunna delta i vår ordinarie verksamhet och i
samhället i övrigt.

Hem



OV har ju handboll för alla som sitt motto. Flyttar ni fram positionerna för Handboll för
alla nu?

Jo absolut. Men vi har helt enkelt inte haft resurser tidigare att bedriva verksamhet överallt i
staden. Tack vare främst Arvsfonden har vi nu fått dessa resurser och kan i ännu större
utsträckning stå för vårt motto ”Handboll för alla”.

På vilket sätt påverkas OV Helsingborg av projektet? Ekonomiskt? Praktiskt? Sportsligt?

Handbollsskola för alla finansieras till 100% utanför ordinarie verksamhet, främst av Arvsfonden.
OV som klubb påverkas positivt eftersom klubbstugan nästan totalrenoverats samt att projektet
betalar för vissa centrala kostnader såsom hyra och administrativa tjänster.

Projektet får ju mycket uppmärksamhet, finns det risk att den vanliga
ungdomsverksamheten hamnar i skuggan av Handbollsskola för alla? Alla ledare och
spelare i barn-och ungdomsverksamheten gör ju också bra insats för handbollen och för
föreningslivet.

Jo det är så klart en stor risk och det måste vi alla inom OV se till att det inte sker. Det är bara att
konstatera att alla de föräldrar och ledare som lägger ner en massa tid och pengar i vår förening
får alldeles för lite uppmärksamhet! Det får vi bli bättre på.

Hur ser det ut i framtiden för de tjejer och killar som är med i Handbollsskola för alla? Blir
det en fortsättning för de som upptäcker handboll?

Ja det hoppas jag verkligen, annars står vi ju inte för vårt motto ”Handboll för alla”. Dessutom är
jag övertygad om att såväl OV som vår stad skulle må bra av att ännu fler barn och ungdomar
kommer in i organiserad idrottsverksamhet. Och vi som håller på med handboll vet att det är en
sport med ovanligt sunda värdegrunder.

Om man vill engagera sig och hjälpa till; vad ska man göra då?

Som privatperson kontaktar du lämpligast Mats Jacobson som är projektledare för
”Handbollsskola för alla”. Företag och organisationer kontaktar Mats Engblom.

Kontaktuppgifter:

Mats Jacobsson, mats.jacobsson@ovhelsingborg.se, 070-849 78 45
Mats Engblom, mats.engblom@ovhelsingborg.se, 073-179 53 54

Fotnot: Forskning som Skandia respektive Region Skåne gjort visar att 13% av alla barn som
börjar skolan i Sverige hamnar i livslångt utanförskap med ofantliga kostnader för samhället
som följd, utöver det personliga lidande det innebär för individen.
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