
 

 

              Johanna Engdahl förlänger! 
  
Ytterligare en egen OV-produkt har valt att förlänga sitt kontrakt. Denna gång är det V6:an 
Johanna Engdahl som kritat på för två nya år för moderklubben och vi är väldigt glada att få följa 
hennes fortsatta utveckling som vindsnabb kantspelare i de gröna färgerna. 

”Jag ser fram emot att fortsätta utvecklas i den för mig trygga och seriösa miljön som klubben erbjuder. 
Speciellt ska det bli kul att få vara med och fortsätta bygga på det vi påbörjade förra säsongen. Det känns 
som att sammanhållningen blivit starkare och att vi är mer målmedvetna vilket gör mig förväntansfull inför 
kommande säsong”, säger Johanna om sin förlängning med OV Helsingborg.  

”Johanna tar ständiga kliv framåt och är bland lagets mest vältränade spelare. Hon har 
under säsongen visat att hon vill få ännu mer speltid i matcherna och har framför allt 
utvecklat sitt försvarsspel ytterligare några nivåer där hon inte tvekar på att ta eller ge en 
smäll eller två. Med stor vilja att utvecklas och bli bättre är jag väldigt glad att hon vill 
fortsätta jobba stenhårt tillsammans med oss. Vid sidan av sitt handbollsspelande 
gör Johanna också ett fantastiskt fint arbete i klubben i vår Handbollsskola för 
alla och det är förstås ytterst värdefullt för oss som förening med spelare med 
stora hjärtan och engagemang”, säger tränare Daniel Engdahl. 

”Ännu en egen produkt som har valt att förlänga med moderklubben och ingen 
annan än jag kan vara stoltare för detta som har följt Johannas utveckling på nära 
håll under många år. Med hennes inställning till träning och vinnarinstinkt samt 
engagemang och insatser i klubben så är Johanna verkligen ett föredöme för våra 
kommande unga spelare i föreningen”, säger Helena Gardevall, OV:s Sportgrupp 
Dam, om Johannas förlängning.  

 

 

 
Frågor besvaras av 
Johanna Engdahl 
Daniel Engdahl, tränare, 070-455 42 26 
Helena Gardewall, Sportgrupp Dam, 076-858 50 88 

 


