
 

Inbjudan till Handbollsfest och 

After Work 

Sponsorer bjuder på inträdet! 

OV Herr vs Hallby 
Datum: Fredagen den 16 november  

Plats: Idrottens Hus 

Buffé från kl. 17.00: Idrottens Hus B, ingång vid sidan mitt emot Olympia 

Matchstart: kl. 19.00 

Anmälan: Se nedan   

Vi ser än en gång fram emot en riktig handbollsfest när sponsorer bjuder 

publiken på inträdet. Det är ett kanontillfälle att göra en trevlig aktivitet med 

medlemmar och föräldrar.   

Vi startar kvällen med ett klassiskt OV AW. Det har varit fullsatt med gäster vid 

OV After Work tidigare säsonger och det siktar vi på även denna kväll.   

 

  
 
   Kommande 

hemmamatcher 

HERRAR 

16 november 

Kl. 19.00 OV - Hallby 

Idrottens Hus 

 

2 december 

Kl. 16.00 OV – RP Linköping 

Helsingborgs Arena 

________________________ 

DAMER 

10 november 

Kl. 14.30 OV - Tyresö 

Idrottens hus  

 

7 december 

Kl. 19.00 OV – HK Drott 

Idrottens hus 

 

OV BizNet   

 

Aktuella medlemmar  

klicka här 

 

 

https://ovhelsingborg.myclub.se/menu/pages/14035


 

 

Ni är varmt välkomna till en ny OV After Work. Vi serverar en buffé och det bjuds 

på underhållning. 

 

Världsmålvakten Mattias Andersson och vår egen förre landslagsstjärnan Therese 

Wallter gästar OV After Work och ger oss en analys inför kommande Dam-EM i 

december och Herr-VM i januari. 

 

OV tränaren Ulf ”Tubbi” Sivertsson ger sin syn på kvällens match och taktiken 

mot Hallby; en anrik klubb som kommer att slåss i toppen på Allsvenskan denna 

säsongen. 

Mellan dessa inslag får vi njuta av sköna toner från OV:s husband - Simple Mainz. 

Du som är medlem har möjlighet att delta på OV After Work. För ett 

självkostnadspris om 150 kr får ni mat och en dryckesbiljett men betalar för 

tillkommande drycker. Vill ni ta med er någon från familjen eller vän är de varmt 

välkomna. Barn upp till 12 år, 70 kr.  

Anmälan 

För garanterad plats, anmälan senast måndagen den  

11 november kl 13.00 till kansli@ovhelsingborg.se eller på tfn 042-14 89 90. 

Vänligen uppge namn på gäster 

  

Välkomna!  

  

OV Helsingborg 

 

 

 

 Program   

Hålltider 

17.00 Dörrarna öppnas 

till Idrottens Hus B-hall  

17.15 Buffé - Husbandet 

Simple Mainz 

underhåller  

17.45 Snack med 

Mattias Andersson med 

fokus på Herr-VM 

18.15 Snack med 

Therese Wallter med 

fokus på Dam-EM  

18.30 Senaste nytt inför 

matchen med tränarna 

Tubbi Sivertsson och 

Jesper Östlund  

19.00 Matchstart 
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