OV värvar ny playmaker!
OV Helsingborg hämtar in en ny mittnia/playmaker i Viktor
Hedin från norska elitlaget St. Hallvard HK. Viktor ansluter till
laget i sommar och kontraktet är skrivet på 2 år.
”Vi är mycket nöjda med att ha lyckats värva Viktor. Trots sin
unga ålder har han gjort starka säsonger i norska ligan och har
haft ögon på sig från andra klubbar i både Sverige och Norge.
Han är ung och utvecklingsbar och passar bra in i sättet som
vår nye tränare Toni Johansson ser på handboll”, säger Dennis
Pettersson i OV Herrs sportgrupp.
Viktor är född 1998, kommer från Ystad och har fått sin
handbollsutbildning i Ystads IF. Han har 15 U-landskamper i
ryggsäcken och har de två senaste åren spelat i Norge där han
gjort närmare 200 mål för St Hallvard.
”Vi får en lite annorlunda mittnia mot vad vi är vana vid som nu tar upp kampen att bli playmaker i
laget. Viktor är en bra speluppläggare men han är också oerhört målfarlig, vilket vi hoppas
kommer att ge oss ytterligare dimensioner i vårt anfallsspel”, fortsätter Dennis Pettersson.
”Efter att jag fått min handbollsuppfostran i Ystad, tog jag steget och flyttade till Norge. Där har
jag nu haft två nyttiga handbollsår, men tycker att det ska bli kanon att nu få köra på i Sverige och
Handbollsligan”, säger Viktor.
”Efter att OV och jag kom i kontakt har klubben gett ett väldigt bra intryck. Känns som OV vill
framåt och är mogna för detta, vilket även passar mig bra då även jag vill ta nästa steg ”,
fortsätter Viktor.
”Jag ser verkligen fram emot de kommande två åren i den gröna tröjan! Vi ses i Arenan till
hösten!”, avslutar Viktor Hedin.
”Truppen ser väldigt spännande ut och med Viktor i laget har vi fyllt upp en lucka som uppstod när
vår lagkapten nyligen tvingades avsluta sin karriär. Vi tappar ett par spelare men får in nya krafter
i truppen. Det blir en bra balans mellan ungdomlig entusiasm och rutin och vi hoppas att laget
tillsammans lyfter sig ett par snäpp från ifjol. Vi har all anledning att se fram emot hösten och
kommande säsong”, tillägger Dennis Pettersson.
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