Pressmeddelande
Hisingen och OV Helsingborg vann SM i beachhandboll
När SM i beachhandboll avgjordes under söndagseftermiddagen på Fria Bad i Helsingborg visade
hemmaklubben OV att det inte bara finns duktiga turneringsarrangörer utan också duktiga
beachhandbollsspelare i klubben. Damfinalen blev en intern klubbuppgörelse där Helsingborg HK
drog längsta strået mot OV Helsingborg. I herrfinalen besegrades dock OV Helsingborg av Hisingen i
en spännande shoot out.
Med hemvändande Mia Radermacher i laget kom Helsingborg HK i tidigt övertag i båda halvlekarna i
damfinalen mot OV Helsingborg. Det blev också en komfortabel seger med 2-0 efter tämligen tuffa tag
mellan spelare som känner varandra väl. I herrfinalen vann OV Helsingborg första halvlek fint anförda
av Jonas Busk. Hisingen vann dock andra halvlek och finalen fick avgöras på shoot-out. I finalen blev
det många extrastraffar och för OVs del förvaltades de väl av Linus Nileskog. Den femte extrastraffen
träffade dock stolpen och Hisingen kunde därefter avgöra finalen och får representera Sverige i EM i
beachhandboll nästa år i Danmark.
- ”Vi är mycket nöjda med årets upplaga av SM och OV Beachhandboll, SM spelet genomfördes med
fin inramning. Trots stundtals besvärliga väderförhållanden har vi kunnat genomföra turneringen enligt
planerna. Nu på söndagskvällen är turneringsområdet redan nedmonterat och vi börjar imorgon
planeringen för OV Beachhandboll 2013 ” informerar Therese Wallter, administrativt ansvarig för OV
Beachhandboll.

Helsingborg den 11 juni 2012
OV Helsingborg

Mer information:
Bengt Jönsson, tävlingsansvarig 042-14 89 90 eller mobil 0703-51 28 89
Therese Wallter, marknadsansvarig, 042 -14 89 90 eller mobil 0704-83 79 97

OV Beachhandboll spelas på Fria bad i Helsingborg. Turneringen är öppen för föreningar, skolklasser och företag samt andra
arbetsplatslag. Turneringen för föreningslag spelas den 2-3 juni, 6 juni samt 9-10 juni. Den 3 juni spelas SM för juniorer och den 9-10 juni
spelas SM för seniorer. Skolklasserna spelar sin turnering 30 maj – 1 juni, 4-5 juni samt 7-8 juni. HD-cupen för företag spelas lördagen
den 2 juni. Mer information på www.ovbeachhandboll.com

