
 

 

Välkommen till OV Helsingborg Moa Alesved!  
Vi hälsar 19-åriga H6:an Moa Alesved varmt välkommen till OV Helsingborg! Moa som fått sin 

handbollsfostran i Skuru IK kommer närmast från Huddinge HK där hon spelat sedan 2018 och 

fått en fortsatt gedigen utbildning. Moa har redan hunnit debutera i SHE när hon under hösten 

en kort sejour var utlånad till VästeråsIrsta. Hon tar nu klivet vidare i sin karriär och flyttar till 

Sundets pärla. 

”Jag valde OV för att klubben verkar väldigt proffsig och står för 

bra värderingar som jag kan stå bakom. När jag träffade teamet 

kände jag trygghet och att jag verkligen skulle passa bra in i 

klubben. Mina förväntningar inför hösten är att jag ska fortsätta 

utvecklas som person både på och utanför planen. Det ska även bli 

otroligt spännande att spela på en högre nivå och förstås att ha 

väldigt kul med alla inblandade. Jag kommer bidra med positiv 

energi och en bra inställning. Samt ett snabbt spel med mycket 

spring”, säger Moa om valet av att spela i OV Helsingborg 

kommande säsonger.  

”Det är en riktigt målmedveten och ambitiös spelare vi har knutit till oss i Moa, något som hennes 

nominering till årets NIU-elev på Midsommarkransens Gymnasium också vittnar om. I kriterierna 

för rekryteringen av ny H6 ville vi bland annat få in en kontringsstark spelare med ett variationsrikt 

avslutningsregister vilket är något vi får i Moa. Hon är väldigt aktiv i sitt 1:a-spel bakåt och passar 

väl in i bilden för hur vi vill spela försvarsspel och vill se att våra försvarsspelare ska agera. Det är 

ytterligare en ung, lovande och utvecklingsbar spelare som väljer oss som klubb och lagbygget 

börjar se riktigt spännande ut. Jag ser fram emot att få vara en del av Moas fortsatta utveckling de 

kommande säsongerna”, säger Daniel Engdahl, tränare för OV Dam. 

”Med Moa i laget har vi ett bra komplement till Alexandra Larsson på H6. Det är en rekrytering 

från vår sida av en ung lovande spelare som kommer passa perfekt in i vår tydliga satsning 

framöver. Moa är målmedveten med sin handboll och vi är övertygade om att vi kommer ha stor 

nytta av henne under kommande säsonger. Varmt välkommen!” ,säger Helena Gardevall i OV:s 

Sportgrupp Dam.  
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