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Pressmeddelande
Nästan 1400 lag i OV Beachhandboll
Även detta år deltar nästan 1400 lag i OV Beachhandboll på Fria Bad i Helsingborg.
Intresset är fortfarande stort även om sista dag för anmälan varit. Det blir ett brett
startfält från ungdom till Elit.
”Turneringen är stängd för anmälningar men fortfarande ringer lag som vill anmälda sig. Vi
hade kunnat ta in några 100 till om inte redan spelschemat var bestämt. Innan sista dag för
anmälan fick vi stänga klasserna årskurs 8 och 9, då speldagen för dem blev fullbokad”, säger
Bengt Jönsson, tävlingsansvarig för OV Beachhandboll.
För både damer och herrar i Elitklassen blir det ett spännande startfält. På damsidan deltar
bland annat finalisterna Lugi och det danska damlandslaget i beachhandboll, som har
meriterande silver i EM och VM. På herrsidan kommer förra årets vinnare Hisingen och ska
försvara sitt guld mot bland annat Sävehof och före detta beachmästarna Rimbo, som var
årets lag i svensk handboll och överraskande kvalificerade sig för elitserien nästa säsong.
”Det är otroligt kul att vi både har toppen och bredden i OV Beachhandboll. Våra värderingar
är Handboll för Alla och även i år har vi klassen Särskolor och Special Class för
funktionshindrade”, säger Therese Wallter för OV Beachhandboll.
OV Beachhandboll spelas i år den 29 maj-9 juni. Det blir beachhandboll för allmänheten den
7 maj då alla kan prova att spela beachhandboll.

Helsingborg den 17 maj 2013
OV Helsingborg

För frågor:
Per Thomas Wall, klubbchef, 042-14 89 90
Bengt Jönsson, tävlingsledare, 0703-51 28 89
Therese Wallter, marknadsansvarig, 0704-83 79 97

OV Beachhandboll spelas på Fria bad i Helsingborg. Turneringen är öppen för föreningar, skolklasser och företag samt andra
arbetsplatslag. Turneringen 2013 kommer att spelas den 29 maj – 9 juni. Skolturneringen spelas den 29-31 maj och den 3-5 juni.
Föreningsturneringen spelas den 1-2 juni, 6 juni samt den 8-9 juni. HD Cupen för företag spelas lördagen den 1 juni.
Mer information på www.ovbeachhandboll.com

