Ny tränare klar för herrlaget!
OV Helsingborg HK anställer Toni Johansson som ny
huvudansvarig tränare OV Herr A.
Toni kommer närmast från HK Aranäs där han så sent som för
en månad sedan förde dess herrlag till seriesegern i
Allsvenskan och avancemang till högsta serien. Nu byter han
tröjfärg från vitt till grönt inför spelet i Handbollsligan
kommande säsong.
Toni är 30 år och kommer ursprungligen från kungliga
huvudstaden. Han startade sin karriär som seniortränare i
Tyresö Handboll innan han flyttade vidare till HK Aranäs. I
Tyresö förde han – endast 27 år gammal – laget till kval upp
mot Handbollsligan. Efter tre säsonger i HK Aranäs går
flyttlasset nu ytterligare ett hack söderut. Kontraktet med OV
är initialt skrivet på två år och börjar gälla från den 1 augusti.
”Vi har efter tränarbytet i februari sökt efter en ny huvudansvarig till tränarposten och ganska
snabbt hade vi ett par intressanta namn att jobba på. Toni stack ut med sin ungdomliga drivkraft
och hans tydliga sätt att se på handboll. Vi sökte en ledare med en klar bild av hur laget ska byggas
och hur de ska spela samtidigt som det fanns dokumenterad erfarenhet att utveckla ungdomar in i
elitverksamhet. Vi tycker oss verkligen ha funnit detta i Toni och ser väldigt mycket fram emot att
han börjar jobba i föreningen och med vår trupp i sommar ”, säger Dennis Pettersson, i OV Herrs
sportgrupp.
"Det ska bli oerhört spännande och lärorikt att få leda OV:s Herrar de två kommande säsongerna.
Från första kontakt har OV visat upp en väldigt stor professionalitet vilket är det jag eftersträvar.
Herrlaget har de senaste säsongerna känts som den "sovande björnen" och jag både tror, och
hoppas, att jag kan väcka den så vi kan nå den framgång som klubben suktar efter", säger Toni
Johansson.
”Toni verkar leva med handboll i stort sett alla vakna timmar på dygnet och han utmanar sig själv
och sin omgivning att hela tiden sträva efter utveckling. Han är förbundstränare i U-landslaget
(killar födda 2000-2001), vilket borgar för fortsatt utbildning, ett stort kontaktnät och ett
handbollsengagemang som vi värderar högt”, fortsätter Dennis Pettersson.
”Vi bygger nu framåt och hoppas förstås att verksamheten snart kan vara tillbaka i mer normalt
läge. Den minst sagt märkliga säsongsavslutningen har gjort att alla som arbetar runt vårt herrlag
är sugna på en omstart och vi ser fram emot kommande säsong med en positiv känsla. Truppen ser
spännande ut och med Toni vid rodret är OV Herr redo för nya utmaningar”, avslutar Dennis
Pettersson.
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