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ÅTER  
TILL ELITEN!

BLI PARTNER TILL OV HELSINGBORG

2018/19

Foto: bildburken.se

FEM STARKA SPELARE I OV:

OV i
Samhället

Beach- 
handboll

Elit-
handboll OV BizNet Ungdoms-

verksamhet
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Överallt ser vi det: handbollen står stark i idrottssverige. Landslagen är oehört 
populära. Både damernas och herrarnas bevakas och lyfts fram i media. Tidningsläsarna 
och TV-tittarna slukar nyheterna med hunger. Sverige håller världsklass och i vårt lilla 
land är vi stolta över våra lag. 

Handbollen står för: hårt spel, men schysst, vilja att gå för mål och våga satsa  
och ibland få en smäll, att kämpa för laget och hylla de gemensamma insatserna.
Handbollen är ärlig, kraftfull, händelserik och underhållande. Med grundvärderingar 
som respekt för motståndare och domslut, inga efterslängar eller fuskande, är 
handbollen en fostrande och ärlig kampsport, inte minst för de 800 pojkar och  
flickor som är aktiva i OV:s  ungdomsverksamhet. Läktarvåld och huliganism  
är vi förskonade ifrån.  

Sammantaget är handbollen därför ett mycket attraktivt forum. Och  
intresset inom näringslivet att förknippa sitt företag och sina  
varumärken med handbollen är stort.

HANDBOLLEN GÅR 
HAND I HAND MED 
STARKA VÄRDERINGAR 
OCH VARUMÄRKEN  

 

Per Carlén, marknadsansvarig  
& ansvarig OV Beachhandboll
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Jag har ett genuint intresse för handboll och vi 
på Max Matthiessen har varit med i OV BizNet 
sedan starten. OV är en elitklubb men med en äkta 
småklubbsanda, man kan känna att alla drar sitt 
strå till stacken. Nätverksträffarna är proffsiga med 
utmärkta föredragshållare, trevliga handbollsinlägg 
samt fin gemenskap.

Mikael Martinsson, Max Matthiessen AB

Jag vet att OV Helsingborg skapar goda 
förutsättningar för att spelare, ledare och ungdomar 
ska trivas. Lagtillhörighet samt klubbkänsla sprider 
sig även vidare till OV BizNet. Här möter man 
näringslivet och kan då tillsammans utveckla affärer 
för regionens bästa. För oss har BizNet blivit en 
riktigt bra mötesplats.

Torbjörn Gregorioff, Regionchef, Flygbolaget BRA

Inför säsongen 2018/19 skall vi verka för att ge våra herr- och damlag  
de  bästa förutsättingarna för att nå de högsta serierna. Vi kommer dock 
inte att göra avkall på den växande ungdomsverksamheten för både  
flickor och  pojkar. Tvärtom. Såväl elit- som ungdomssatsningen,  
bredvid OV  Beach handboll och OV:s omfattande samhällsprojekt står  
på en riktigt stadig plattform.

Uppbackade av en stark organisation och en ekonomi i balans står OV 
väl rustade inför framtiden.

Vägen upp och tillbaka till högsta serien
OV fortsätter den långsiktiga satsningen på att etablera både dam- och 
herrlaget på den högsta nivån i handbollssverige. Båda lagen skall ges 
förutsättningar att 2018/19 kunna ta steget upp eller nå kvalspelet för en 
plats i våra högsta serier.  

Partnerskap för alla
Inom OV:s breda verksamhet finns många möjligheter att synas i hand-
bollsvärlden och att bli OV-partner i det sammanhang som passar ditt 
företag bäst. Välj bland:
• Elitverksamheten för damer och herrar
• Ungdomsverksamheten med över 800 aktiva flickor och pojkar
• OV Beachhandboll med över 1 600 deltagande lag
• Handbollsskola för alla, ett unikt socialt projekt för integration och  
 mot utanförskap 

Som en extra krydda kan ni bli medlem i OVs företagsnätverk – OV BizNet  
med mer än 100 företag

LÅNGSIKTIG SATSNING  
I SAMHÄLLET, I UNGDOMS 
VERKSAMHETEN OCH  
I ELITLAGEN
OV Helsingborg är en elitklubb, som satsar på elit  handboll 
för både damer och herrar. Men OV är också en  
samhälls stöttande klubb med en omfattande verksamhet 
som spänner över en bred ungdoms versamhet 
med över 800 flickor och pojkar, ett omfattande 
samhällsprojekt och OV Beachhandboll.
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BLI PARTNER MED 
 NÄSTA GENERATION, 
HANDBOLLS SAMHÄLLET 
OCH ELITEN

Ungdom
• Över 800 aktiva barn

• Tränar i 17 olika hallar / gymnastiksalar

• Seriespel

• Deltager i turneringar i Sverige och utomlands

• Deltager i ungdoms-SM

”Den ungdomsverksamhet  
OV Helsingborg bedriver är otroligt 
viktig för vår stad och inte mindre 

viktig är den genuina klubbkänsla som 
föreningen förmedlar till medlemmar 

och samarbetspartners dagligen.  
Detta vill jag gärna vara med  

och förstärka.”

Ola Jönsson, VD på Mekano

Varför Lindahl sponsrar? Några exempel: fantastiska 
ungdomar, genomtänkt integrationsarbete, nätverk i toppklass 
och stenkoll på ekonomi. Kort sagt: Allt är OVerkligt bra!

Christian Hammenborn, advokat/partner Advokatfirman Lindahl
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Elithandboll
• Herrarna i allsvenskan med målsättning att 
 2018/19 avancera till Handbollsligan igen

• Damerna i allsvenskan med målsättning att 
 2018/19 kvala till högsta ligan 

• Satsar långsiktigt, ”bredd skapar elit”

OV Beachhandboll
• Världens största beachhandbollsturnering,   
 sett till antal lag

• Drygt 1 600 lag

• Ca 17 000 deltagare

• Ca 35 000 besökare på Fria Bad under  
 10  dagar

Samhälle
• Skolhandboll

• Fritidshandboll

• Samhällsprojektet ”Handbollsskola för alla”,   
 ca 300 barn i tre utsatta stadsdelar ges läxhjälp  
 och träning varje vecka (se film på YouTube, sök  
 på OV Handbollsskola för alla)

• Cirka 300 ungdomar städar Helsingborg en   
 vårdag i projektet ”Ren stad”

OV BizNet
• Drygt 100 deltagande företag

• Lunchträffar med intressanta föredrag

• Nätverkande på OV:s populära sätt

• After Work

• Pregame med middag eller fika före varje   
 hemmamatch

• Resa med handbollstema

• Nätverksträff med familjefokus

https://ovhelsingborg.myclub.se/menu/
pages/14035
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VÄLKOMMEN  
SOM OV PARTNER
OV Partner är ett unikt erbjudande att bli 
huvudpartner till OV med stor exponering inom 
föreningens alla verksamheter. Ni kan som 
huvudpartner få exponering i elitsatsningen, i 
ungdomsverksamheten och OV Beachhandboll, 
samt i OV:s samhällsprojekt.

Som OV partners är ni med hjärta, och lite till,  
med i alla våra verksamheter och ni medverkar  
till  att göra en bra klubb ännu bättre på alla 
plan(er).

FRÅN  
250 000:

FRÅN  
100 000:-

BLI EN AV 
DE SEXTON

Som en av De Sexton  
får ert företag:
• Samlingslogotyp på matchdress 
• Möjlighet att använda utvalda spelare i er 

egen marknadsföring
• Reklam på LED-skylt långsida i Helsingborgs 

Arena/Väggskylt i Idrottens hus
• Utökad exponering av er logotyp på webbsidan
• Konferensresa med De Sexton: ( 2016 EM i 

Wroclaw, 2017 VM i Paris, 2018 Bundesli-
gamatch i Berlin)

• Ett matchvärdskap per säsong
• Möjlighet till kund- och personalaktivitet 

vid match
• Annons i OV-tidningen
• 5 VIP-säsongskort till hemmamatcher
• Medlemskap i OV Biznet
• En signerad och inramad OV-tröja med ert 

och De Sextons logotyper 

Som OV Partner får ert företag  
betydande exponering via:
• De Sexton-paketet eller dräktreklam Herr/

Dam (se separat blad)

• Huvudpartner OV Beachhandboll med stor  
exponering eller Samhällspartner med  
exponering inom samhällsprojektet  
”Handbollsskola för alla”

• Logotyp på alla ungdomströjor

Ett handbollslag består av 16 spelare och 
inom OV också av 16 viktiga partners. Vi ger 
alla företag i De Sexton ett anpassat upplägg 
och utökad möjlighet till exponering och 
nätverkande (läs till vänster). 

Tack till laget 2017:

Tryck- och skyltkostnad  
samt lagstadgad  

reklamskatt tillkommer

Tryck- och skyltkostnad  
samt lagstadgad  

reklamskatt tillkommer
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VAR MED I OV BIZNET
OV BizNet är ett forum som skapar förutsättningar 
för affärer och nätverkande. Nätverket är 
väletablerat och populärt bland sponsorerna.  
I många fall leder nätverkande i OV BizNet till  
nya värdefulla affärskontakter.

OV BizNet erbjuder lunchträffar, intressanta 
föredrag med mera. Dessutom träffas vi inom 
nätverket inför varje hemmamatch. Här får vi 
också ta del av senaste nytt inför matchen av 
såväl expert- som Amatörkommentatorer.

Många som är engagerade i OV Helsingborg  
har en bakgrund i näringslivet och tycker  
därför det är roligt att träffas under  
lättsamma former där idrott blandas med  
allvar och trevligt nätverkande. Det ger en  
unik möjlighet att träffa nya affärsbekanta. 

På OV:s hemsida, ovhelsingborg.se, ser du vilka 
företag som är med i OV BizNet.

FRÅN  
100 000:-

• Reklam på LED-skylt på långsida i 
Helsingborg Arena/Väggskylt på 
Idrottens Hus, eller annons i OV-
tidningen.

• 2 VIP-säsongskort till 
hemmamatcher.

• Omnämnande på OV:s webbsida.
• En plats på resa till ett 

spännande derby på bortaplan.
• Nyhetsmail.
• 7-10 OV BizNet-träffar och 

arrangemang/säsong.

OV BIZNET-PAKETET
45 000:-

Tryck- och skyltkostnad  
samt lagstadgad  

reklamskatt tillkommer

Tryck- och skyltkostnad  
samt lagstadgad  

reklamskatt tillkommer



OV Helsingborg  /  Mejerigatan 1A  /  252 76 Helsingborg 
Tel 042-14 89 90  /  kansli@ovhelsingborg.se

Handbollsskola för alla bedrivs i fyra områden i Helsingborg; Dalhem, Drottninghög, Fredriksdal och Söder. Målet är att fler barn ska få meningsfull och aktiv fritid 
genom lek och handbolls träning. Syftet på lång sikt är att minska antalet ungdomar som riskerar att hamna i utan förskap. Handbollsskola för alla innebär aktiviteter, 
i form av handbollsskola och läxhjälp, 1-2 gånger per vecka för flickor och pojkar i åldern 7-10 år. Handbollsskola för alla pågår under tre år, 2016-2019 och finansieras 
i huvudsak av nedanstående i huvudsak organisationer och företag.

ETT SAMARBETE MED OV 
ÄR WIN-WIN-WIN-WIN.

GRUNDAD AV HOLGER GRAFOORD 1980

OV I SAMHÄLLET
OV bedriver handboll och förbättrar 
samhället. Sporten öppnar upp kontaktvägar 
som möjliggör faktiskt förändring. Det är 
inte självklart, men tack vare ett gediget 
arbete under en längre tid sker det dagligen. 
OV driver en rad projekt som var för sig och 
tillsammans gör skillnad – för enskilda 
individer, familjer och i slutändan  
samhället.

• Socialt projekt mot utanförskap

• Skol- och fritidshandboll

• Bollförskolor (1-6 år)

• Handbollsskolor (7-8 år)

• Ungdomsverksamhet för drygt 800 ungdomar

• OV Beachhandboll

• Träning för funktionshindrade

• I Love Helsingborg – ren stad

Att få vara en del av projektet ”Handbollsskola för alla” 
ger oss som företag en möjlighet att hjälpa barn/familjer i 
utsatta områden att integrera sig i samhället. För att engagera 
våra medarbetare låter vi dem vara med i läxhjälpen under 
arbetstid och det är väldigt uppskattat.

Thomas Hansen, Scandic Nord

DITT FÖRETAG VINNER.
BARN OCH UNGDOMAR VINNER.
NÄTVERKANDET VINNER.
SAMHÄLLET VINNER.

Integration är samhällets 
ödesfråga. Utan stöd från 
företag och föreningslivet 
klarar vi inte det.

Johan Mangbo, kommunpolis 

Varje vecka deltar närmare 300 barn i samhällsprojektet  
”Handbollsskola för alla – mot utanförskap och för integration.”

HANDBOLLSSKOLA FÖR ALLA

Med detta projekt har klubben breddat sin verksamhet och ger barn 
som bor i utsatta områden en större chans att leva i samhället istället 
för utanför. Idrottsrörelsen kan spela en mycket stor roll för att bryta 
 utanförskap och främja integration. 

Projektet vänder sig till barn mellan 7-10 år och innehåller hand-
bolls-träning samt läxhjälp. Sedan starten för 1,5 år sedan har klubben 
medverkat till att många barn har utvecklat sin samarbetsförmåga, 
förbättrat fysiken och fått möta barn från andra stadsdelar. Dessa  
kontakter hade inte inträffat om inte projektet funnits. Det är främst 
skollov samt s.k öppet hus, där även föräldrar deltagit, som möjliggjort 
dessa möten. Vi har skapat naturliga mötesplatser med handbollen 
som grund. För att ytter ligare stärka barnens möjligheter arbetas  
det intensivt för att skapa förutsättningar att för dem att delta i  
OV’s ordinarie verksamhet.




