
 

 

    Välkommen till OV Helsingborg 

                Isabell Velander! 
  
Från IK Baltichov ansluter nu 20-åriga målvakten Isabell Velander. Isabell som fick sin handbollsfostran i 
Skuru IK fram till gymnasiet då hon flyttade till Partille Gymnasium för spel i IK Sävehof och nu senast i IK 
Baltichov, styr nu kosan vidare mot sydligare breddgrader och Helsingborg närmare bestämt. Kontraktet 
är skrivet till 2025.  

”Isabel är en ung och hungrig målvakt som vi tror kommer få en fortsatt god 
utveckling hos oss. Hon har fin grundteknik och bra känsla för att rädda 
bollar. Isabell visar intresse för att träna hårt och vilja lära sig nya saker 
vilket vi har värderat högt vid vår rekrytering efter ny målvakt. Vi är 
övertygade om att Isabell kommer att passa bra in i gruppen och vår 
befintliga målvaktsduo. Vi ser fram emot många härliga räddningar de 
kommande säsongerna”, säger OV Dams målvaktstränare Gustaf Svensson. 

”Jag valde OV då jag fick ett professionellt intryck av klubben och jag kände 
att det var rätt steg i min fortsatta utveckling, både som handbollsspelare 
och person. Mina förväntningar är att vi ska spela en rolig och snabb 
handboll och att min utveckling som målvakt fortsätter då jag tror att alla 
förutsättningar finns i klubben. Det ska såklart bli väldigt kul att testa spel 
på högre nivå. Jag hoppas kunna bidra med mycket energi och bra 
inställning både på matcher och träning. Såklart ska jag se till att rädda en och annan boll också” säger 
Isabell om sin påskrift för OV Helsingborg.  

Helena Gardevall i OV:s Sportgrupp Dam är mycket nöjd med att få in Isabell i truppen nästa år. ”Att få en 
ung, ambitiös och välutbildad målvakt till laget känns skönt. Isabell som ju ursprungligen kommer från 
Skuru är en väl fostrad målvakt. Tillsammans med Johanna kommer vi fortsätta att ha ett stabilt och tryggt 
målvaktspar. Varmt välkommen till OV, Isabell!” 

 

 

 
Frågor besvaras av 
Isabell Velander, Spelare 076-394 49 88 
Gustaf Svensson, Målvaktstränare 073-819 08 25 
Helena Gardevall, Sportgrupp Dam, 076-858 50 88 

 


