200 elever får chans att prova handboll

Fullt ös i gymnastiksalen på Drottninghögsskolan där OV försöker locka till sig fler barn för att
spela handboll. Visa alla (2)
Under tre år ska OV Helsingborg nå ut till elever i områden där handbollsklubben normalt inte
har aktiviteter. Två personer är heltidsanställda i projektet och ett tjugotal volontärer jobbar med
läxläsning och träningar för elever på fem olika skolor i staden.
– Vi fick reda på det här i skolan och jag har tittat på handboll på TV hemma. Redan första
gången märkte jag att handboll är något jag kan göra och vill göra, säger Marissa Kokalla som
går i årskurs två på Drottninghögsskolan.
Vi träffar henne i ett klassrum där hon berättar om handbollslektionerna som hon börjat på.

– Flera av mina klasskompisar går också, jag vill fortsätta minst tills jag är arton år säger hon.

Marissa Kokalla som går i tvåan på Drottninghögsskolan är en av 200 elever som deltar i OV
Helsingborgs läxläsning och handbollsträningar.
Det är på Dalhemsskolan, Drottninghögsskolan, Wieselgrensskolan, Kubikskolan och Nanny
Palmkvistskolan som lågstadieelever erbjudits att en gång i veckan både få hjälp med läxläsning
men även att gratis delta i handbollsskola som anordnas av OV Helsingborg.
– Idén föddes för två år sedan, vi ville som klubb ta ett större samhällsansvar och integrera
Helsingborgs elever och ge fler möjlighet att ta del av föreningslivet och handboll. Genom att nå
ut till barnen når vi även ut till deras föräldrar förklarar Mats Jacobsson som är projektledare.
Han berättar att de strategiskt valt skolor som ligger i mer ekonomiskt utsatta områden i
Helsingborg.
Intresset har varit stort
Klubben har fått 4,5 miljoner kronor av Allmänna arvsfonden för att driva det treåriga projektet.
Hittills har 200 elever nappat på att delta i deras handbollsträningar och femtio elever deltar i
läxhjälpsundervisningen.
– Bara under de sex månader vi varit igång har jag insett att behovet är oändligt, flera skolor har
hört av sig till oss och vill att vi satsar så här hos dem också, säger Mats Jacobsson.

Det är klubbmedlemmar som på ideell basis håller i läxläsningen och elever på
handbollsgymnasiet som hjälper till med idrottslektionerna efter skoltid. Skolorna står för
klassrum och idrottssalar.
Vill fortsätta
Tanken är att eleverna efter de här tre åren ska vilja fortsätta i OV:s ordinarie verksamhet. Men
det finns inbyggda utlåsningseffekter som gör att alla inte låter sina barn delta i idrottsklubbar
berättar Johnny Karlsson som sitter i OV:s styrelse.
– Dels kostar det ju 800 kronor i årsavgift att gå i våran ordinarie handbollsskola och sen bygger
vår verksamhet mycket på föräldrarnas engagemang. Att man hjälper till att skjutsa till matcher,
står i kiosken och så vidare. Vi är väl medvetna om att alla föräldrar i staden inte har den
möjligheten. Det var en av insikterna som gjorde att vi ville starta det här projektet, säger Johnny
Karlsson.
66Dela


Minna Korsgren

