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Pressmeddelande
Speldagarna för OV Beachhandboll 2013 är fastställda
OV Beachhandboll 2013 kommer att spelas den 27 maj till den 9 juni. Fredagen den 7 juni är
klämdag där Helsingborgs skolor har lovdag, men det har inte landets alla övriga städer. Därför har
vi en ”öppen” dag på stranden där man kan komma och ”prova på” beachhandboll och ta del av
turneringen på ett annorlunda sätt.
Intresset för årets turnering var väldigt stort med nästan 1400 deltagande lag och med det blev OV
Beachhandboll världens största handbollsturnering i antal deltagande lag.
”Nu gäller det att fortsätta att utveckla turneringen, men speciellt stärka upp kvaliteten på
turneringsområdet” säger Bengt Jönsson, tävlingsansvarig för OV Beachhandboll. ”Vi är väldigt nöjda
med antalet deltagande lag och vi kan öka lite till i varje klass, men det är vissa klasser som snart når
sin maxgräns” fortsätter Bengt.
OV Beachhandboll är fortfarande en ung turnering men utvecklingen har gått väldigt snabbt.
Turneringen spelades första gången 2008, då deltog 160 lag och turneringen spelades på 4 planer. I
år var det spel på 17 planer. Turneringen har vuxit ordentligt i antal lag och nu hoppas
marknadsansvarig Therese Wallter att OV Beachhandboll fortsatt kan utvecklas till ett välbesökt
arrangemang i Helsingborg.
”Det var ca 15 000 deltagare och 35 000 besökare till OV Beachhandboll detta år. Nästa år kommer
det att bli ännu fler. Det innebär att turneringen är ett mycket stort event i regionen” säger Therese
Wallter, marknadsansvarig för OV Beachhandboll.
Helsingborg den 11 oktober 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 27 maj – 9 juni. Skolturneringen spelas den 27-31 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 8 juni.
Mer information på www.ovbeachhandboll.com

