
 

 

Välkommen till OV Helsingborg Alice Hirsch! 

  
OV Helsingborg har gjort klart med 19-åriga M9:an Alice Hirsch för de kommande två 
säsongerna. Alice är skolad i Spånga HK:s fina verksamhet, men har genom ett samarbetsavtal 
klubbarna emellan de två senaste säsongerna spelat för allsvenska konkurrenten AIK Handboll. 
Alice visade inte minst under vårens finalspel i USM för F18 att hon tillhör de mest framträdande 
i sin årskull. 
 
”Jag valde OV Helsingborg för att klubben gav mig ett 
proffsigt intryck och bra förutsättningar. Med en bra 
träningsmiljö och stort förtroende av ledarna kände jag 
mig trygg i valet av klubb. Mina förväntningar inför nästa 
säsong är att få spela snabb och tuff handboll där jag 
samtidigt ska kunna utvecklas som handbollsspelare. Jag 
hoppas kunna bidra med tydlighet, smarta val i 
anfallsspelet och mycket vilja”, säger Alice själv om 
varför valet föll på OV Helsingborg.  

”Att vi lyckats landa Alice för de kommande säsongerna 
känns enormt roligt. Hon är en väldigt ambitiös och 
målmedveten ung spelare med framtiden för sig. Alice 
behärskar att spela på samtliga 9-meterspositioner 
genom att både ha ett tungt skott utifrån och vara stark i 
man-man kampen samtidigt som hon har förmåga att 
sätta både linjen och sina ytternior i lägen. Att Alice 
väljer OV för sin fortsatta utveckling visar också på att vi som klubb kan erbjuda bra 
utvecklingsmöjligheter som är attraktiva för unga spelare med vidare ambitioner att utvecklas och 
bli så bra som möjligt”, säger Daniel Engdahl, tränare för OV Dam. 

”Vi är otroligt nöjda med att nu kunna presentera vår sista pusselbit i denna spännande trupp. 
Alice är en spelare som har precis allt som vi har sökt efter. Trots ung ålder så visar hon på stor 
mognad i sitt handbollsspel och kommer få en viktig roll i laget med sin breda kompetens på 9-
meter. Varmt välkommen Alice!”, säger Helena Gardevall, OV Sportgrupp Dam.  

 
 
Frågor besvaras av: 
Alice Hirsch, spelare 072-500 86 86  
Daniel Engdahl, Tränare, 0704-55 42 26 
Helena Gardevall, Sportgrupp Dam 0768-58 50 88   

 


