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• Nästan 1000 medlemmar 

• Ungdomsverksamheten fortsätter växa, cirka 800 ungdomar 

• Herrlaget degraderade från Handbollsligan 

• Damlaget stabila i Allsvenskan 

• OV Beachhandboll 2018 – en fortsatt succé med 1600 lag 

• Projektet ”Handbollsskola för alla” engagerar runt 300 barn 

• Över 100 företag i nätverket OV BizNet 

• Positivt resultatutfall med stärkt eget kapital; inga låneskulder 

• Årets ledarpris till Dennis Pettersson 

• Ny ordförande – Anders Lückander 
 

Vid gårdagens årsmöte i OV summerades det gångna verksamhetsåret och konstaterades ett 

sportsligt bakslag för herrlaget, som degraderades från Handbollsligan efter en 

skadefylld säsong och att damlaget nu har etablerat sig som ett stabilt lag i 

Allsvenskan. 

Vidare noterades att OV fortsatt kunde registrera rekordstort antal ungdomar i sin 

verksamhet med cirka 800 aktiva ungdomar. Vidare uppmärksammades den fortsatta succén för 

OV Beachhandboll liksom projektet – ”Handbollsskola för alla – för integration och mot 

utanförskap”, som med huvudsakligt bidrag från Arvsfonden igångsattes 2016 och drivs för 

barn i åldrarna 6-9 år på Drottninghög, Dalhem, Fredriksdal och Söder. Det engagerar nu 

cirka 300 barn och omfattar handbollsträning och läxhjälp. Vid årsmötet uppmärksammades 

även den bristande halltillgången i Helsingborg som kritisk för framtida barn- och 

ungdomsverksamheter i OV. 

Det ekonomiska utfallet för verksamhetsåret slutade återigen med ett överskott. OV 

förstärker därmed sitt egna kapital och har inte heller några låneskulder. 

- ”OV’s långsiktiga satsning med sunt och ansvarsfullt ekonomiskt synsätt fortsätter ge 

resultat. Klubben har därför en god bas för att arbeta vidare mot sina målsättningar 

som förutom verksamhetsutveckling inbegriper aktiviteter för att skapa ytterligare 

ekonomisk trygghet. Det känns också väldigt positivt att vi samtidigt kunnat utveckla 

omfattande verksamheter i OV och då bl.a. med aktiviteter som gynnar OV, Helsingborg 

och stadens ungdomar i form av OV Beachhandboll och projektet ”Handbollsskola för 

alla”, kommenterar Ragnar Lindqvist, avgående ordförande i OV. 

Vid årsmötet valdes Anders Lückander till ny ordförande i OV och Jan Persson och Jörgen 

Johansson som nya ordinarie ledamöter i styrelsen. Eva Norell hade avböjt omval 

Anders Lückander, 53 år, är advokat och partner i Mannheimer Swartling Advokatbyrå och 

har varit styrelseledamot i OV under de två senaste verksamhetsåren. Han har även 

tidigare varit mångårig styrelseledamot i Eskilsminne IF. 

- ”Det är med stor stolthet som jag nu axlar uppgiften att tillsammans med övrig 

styrelse, kansli samt alla fantastiska barn och ungdomar, ledare, föräldrar och andra 

ideella krafter fortsätta styra OV framåt på den anslagna vägen. Ser fram emot en 

spännande säsong i Arenan, IH samt alla andra hallar och utrymmen där det kommer att 

sjuda av handbollsaktiviteter.” säger Anders Lückander. 

Jan Persson, i handbollskretsar mest känd som ”Putte”, har alltsedan ungdomsåren varit 

engagerad inom handbollen i Helsingborg som spelare och ledare samt under senare år som 

adjungerad i OVs styrelse och övergripande ansvarig för ekonomin i klubben. Putte har 

senast varit ekonomidirektör på HD/Sydsvenskan; en befattning han nyss lämnat. Jörgen 

Johansson har varit suppleant i OVs styrelse under de två senaste verksamhetsåren. Han är 

till vardags VD i Aviko Norden AB. 

Avgående ordföranden Ragnar Lindqvist kommer att fortsatt vara engagerad i klubbens 

marknadsgrupp samt bistå styrelse och klubbledning i långsiktiga strategi- och 

finansieringsfrågor. 

- ”Jag tycker det är dags att efter 9 år som ordförande och inledningsvis med 

ekonomiskt mycket tuffa år lämna över stafettpinnen till Anders som med ny kraft och 

energi kan driva OV vidare mot de målsättningar som uppställts. Jag vill dock inte 

släppa mitt engagemang i OV utan kommer att aktivt delta i klubbens fortsatta 

utveckling”, avslutar Ragnar Lindqvist. 

Dennis Pettersson tilldelades Åke Olssons vandringspris för god och mångårig ideell 

ledargärning, varvid särskilt noterades hans insatser som ungdomsledare samt under senare 

år hängivna engagemang i Sportgrupp Herr och OV Beachhandboll. 

Rolf Almqvist pris till bästa herr- och damjunior tilldelades Emil Arthursson och 

Emanuella Orisakwe. 

Helsingborg den 12 september 2018 

OV Helsingborg HK 

Vid frågor:  

Ragnar Lindqvist, avgående ordf.(tel: 0709-777217) 

Anders Lückander, tillträdande ordf. (tel: 0709-777827) 

Mats Engblom, klubbchef (tel: 0731-795354) 


