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Pressmeddelande
Satsning på särskolor och funktionshindrade
OV Beachhandboll är redan störst i världen med antal deltagande lag. Vi fortsätter att utveckla
turneringen och lägger stor tonvikt på att turneringen ska vara för alla och vi satsar på klasserna
Särskolor och Special Class för funktionshindrade. ”För oss är valet självklart”, säger Eva Jacobsson
lärare på Malmö idrottsgymnasium särskola som redan anmält ett lag till OV Beachhandboll 2013.
OV Helsingborgs värderingar är ”Handboll för alla”. Självklart ska då alla ha möjligheten att spela
OV Beachhandboll. Under turneringen 2012 startade OV Beachhandboll klassen Särskolor och Special
Class för funktionshindrade och vi ser fram emot utveckling i dessa klasser. Särskolan vid Malmö
Idrottsgymnasium spelade OV Beachhandboll 2012 och har redan anmält sig till turneringen 2013.
”Varför väljer vi på gymnasiesärskolan på Malmö idrottsgymnasium att återkomma till just OV
Beachhandboll? För oss är valet självklart! Det bemötande och det professionella upplägg vi mötte i
fjol var enastående. Trots uselt väder blev det en underbar dag med många fina upplevelser för oss
alla, elever och personal” säger Eva Jacobsson lärare på Malmö idrottsgymnasium särskola.
OV Beachhandboll har vuxit väldigt snabbt, på fem år har deltagande lag ökat från 160 lag till 1380.
Det är nu världens största handbollsturnering sett till antal deltagande lag. I upplägget med
tävlingsklassen för särskolor och funktionshindrade finns flera möjligheter för utveckling och
spännande projekt.
”Då vi på Malmö idrottsgymnasium tar ett steg framåt i vår idrottsutbildning för elever inom
gymnasiesärskolan, genom att vi ansökt om NIU - nationellt godkänd idrottsutbildning - hos
Skolverket och Svenska handikappidrottsförbundet så känns det ännu viktigare att delta i de
turneringar som håller hög kvalitet i sin struktur och är väl genomtänkta utifrån våra förutsättningar.
Därför väljer vi OV Beachhandboll 2013” avslutar Eva Jacobsson.

Helsingborg den 13 december 2012

OV Helsingborg

För frågor:
Per Thomas Wall, klubbchef, 042-14 89 90
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 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

