
 

 

 

Ny assisterande i OV Herr! 
 
För ett par veckor sedan kommunicerade klubben tillsammans med Oskar Hansson att han avslutar sin 
spelarkarriär. Det är därför extra kul att kunna meddela att Oskar nu blir ny assisterande tränare för OV 
Herr till nye huvudtränaren Toni Johansson. OV Helsingborg vill samtidigt rikta ett mycket stort tack till 
Joel Tulldahl för hans mångåriga insatser i föreningen och lyckönska honom till hans kommande uppdrag 
inom handbollen. Vi är särskilt glada över att vi kommer att fortsätta ha täta kontakter med Joel i hans 
roll som ansvarig instruktör på handbollsgymnasiet i Helsingborg. 
 
”Direkt efter Oskars besked tog tanken fart om att försöka hitta 
alternativ till honom i föreningen. Oskar har varit med oss i OV 
länge och har jättefina ledaregenskaper som vi absolut ville 
fortsätta dra nytta av. Vi får bra kontinuitet då han kan alla rutiner, 
känner spelarna och har haft en central roll som lagkapten. Vi ser 
med spänning fram emot vad vårt nya ledarpar kan uträtta med 
truppen,” säger Dennis Pettersson OV:s sportgrupp Herr.  
 
Oskar kommer parallellt med sitt uppdrag som assisterande 
tränare påbörja en civil utbildning och han startar arbetet i sin nya 
roll i klubben omgående.  
 

”Efter att tyvärr behövt avsluta min aktiva spelarkarriär så kände jag när OV erbjöd mig rollen som 
assisterande tränare, att det var en rolig möjlighet för mig att vara kvar inom handbollen och laget i 
Helsingborg. Jag ser verkligen fram emot att få börja arbeta med Toni och grabbarna i min nya roll. Jag har 
mycket att lära men förhoppningsvis kan jag nyttja mina kunskaper och utvecklas i rollen under kommande 
säsong,” säger Oskar Hansson.  

”När vi pratade om assisterade lade jag direkt fram Oscar Hansson som förslag. Han har alltid stått för goda 
ledaregenskaper på plan och jag är helt övertygad om att de också kommer synas som ledare. Jag ser också 
att det är ett stort plus att han redan känner laget och föreningen vilket kommer vara oerhört värdefullt. 
Jag ser fram emot vårt samarbete och få se Oscar växa i tränarrollen,” säger Toni Johansson, huvudtränare 
OV Herr. 

”Vi är väldigt nöjda med OV Herrs status för tillfället. Truppen är i stort sett på plats, ledarna klara och nu 
har vi också klartecken på att så smått kunna starta upp viss handbollsträning inomhus. Alla runt omkring 
laget är sugna på att få dra igång så nu varvar vi upp!”, avslutar Dennis. 
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