
 

 

Linus och OV går skilda vägar -           
OV bugar och bockar för 10 år i klubben 

En av OV Helsingborg HK:s största kulturbärare har spelat 
sin sista match i den gröna tröjan. Linus Nileskog eller 
”Skogen” som han är mer känd under har spelat 10 
säsonger i herrlaget och han kom från ursprungligen från 
moderklubben Gubbarna/Wargo. Skogen har spelat flest A-
lagsmatcher i OV:s historia och leder klubbens 
maratontabell. Totalt blev det 243 matcher och 581 mål.   
 
”Det är väldigt tråkigt att konstatera att min tid som spelare i OV 
Helsingborg nu är över”, säger Linus Nileskog. 

 
”Det är ingen hemlighet att jag älskar klubben och den har betytt 
extremt mycket för mig de senaste tio åren. Jag hade gärna kört 
vidare men ibland blir det inte fullt som man har tänkt sig, men jag 
är extremt stolt och glad över vad jag åstadkommit i klubben” 
försätter Linus.  
  
”Jag tar med mig många fantastiska minnen och att jag har skaffat 
mig vänner för livet. Körsbäret på kakan var givetvis båda 
gångerna vi tog klivet upp i finrummet. Vi ses! ”, avlutar Linus.  

 
 

Linus har på alla sätta personifierat det gröna hjärta som 
klubben har som motto och var högst delaktig i myntandet 
av hashtaggen #grönthjärta. Många av oss minns förstås 
den grymma upplevelsen med ett fullsatt Idrottens hus 
den 17 mars 2017 när OV slog AMO i seriefinal där Skogen 
– som så många andra gånger – hade en framträdande roll.  

 
Vi i OV Helsingborg kan inte nog tacka Linus för den roll 
han spelat på plan, i omklädningsrummet och i föreningen 
under så många säsonger. Han har i vått och torrt kämpat 
och slitit för klubben och för den insatsen kommer 
föreningen alltid att vara ytterst tacksam. Föreningen vill 
förstås gärna fortsätta att dra nytta av en kraft med så 
stort OV-hjärta och vi har därför erbjudit Linus fortsatt stor 
delaktighet och möjlighet till nya roller i klubben. 

 

 
Våra vägar korsas säkert igen, förhoppningsvis i hallarna redan till hösten men i andra roller! 
 
 

              #TACKSKOGEN           #GRÖNTHJÄRTA #TILLSAMMANS 

 
 

Frågor besvaras av: 
 

Linus Nileskog, 0737-41 87 71 
Mats Engblom, Klubbchef, 0731-79 53 54 
Dennis Pettersson, Sportgrupp Herr, 0701-44 33 32  


