I 10 dagar har vi haft en fantastisk strandfest på Fria bad med sista speldag den 4 juni.
Handbollsglädje i massor i kombination med strålande solsken kan inte bli annat än en
succé.
Inför årets turnering har vi bytt kostym, med ny logotyp och ny grafisk profil, vilket känns
väldigt roligt. Vidare har vi utvecklat turneringen och själva tävlingsområdet. Det har varit ett
stort evenemangstält med trägolv, ett rikare matutbud, informationsdisk med spelmonitorer
och en sportbutik i samarbete med STADIUM. Vår eminente speaker Mats Svensson har,
efter 10 år i sanden, fått en ny arbetsplats, i form av en övre våning på en av våra bodar,
med full utsikt över alla 17 planer, alla prisutdelningar och med en magisk utsikt över sundet.
En våning upp hade vi även inrett en VIP-lounge för våra värdefulla sponsorer och
samarbetspartners, vilket var väldigt uppskattat.
Vi har erbjudit barnaktiviteter och i år har Fritid Helsingborg och Hjärna-puls-glädje, ett
dansprojekt på Drottningshögsskolan, varit på plats. Vidare har Svenska kyrkan,
Skånetrafiken, IKEA, 2extreme.se och många andra har funnits på plats, allt för att ge en
ökad upplevelse av vårt event. En väldigt uppskattad sak är att vi i samarbete med
Helsingborg stad, Skånetrafiken och Sofiero slott, kunde erbjuda fri parkering med gratis
bussresa till själva tureneringsområdet.
Vårt varmaste tack till er alla!
Utan alla värdefulla funktionärer, eldsjälar, sponsorer, samarbetspartners och hela vår OVfamilj, vore det inte möjligt att arrangera en så här stor och uppskattad turnering. Känn er
stolta över att vara en del av OV Beachhandboll, som skapat handbollsglädje i massor och
solsken i tio dagar!
Vi kommer att utvärdera och sen börja planera inför 2019, men nu höjer vi hatten och säger
än en gång, vårt varmast tack till er alla som möjliggjort OV Beachhandboll 2018
Vi önskar er en riktigt skön sommar
Med vänlig hälsning
Styrelsen
OV Helsingborg

