
 

 

         Johanna Brejding förlänger! 
  
Vissa år kommer tomten tidigt. Med bara ett par dagar kvar till julafton kan vi redan nu presentera en 
julklapp till alla våra supportrar. Vår fantastiska målvakt i damlaget Johanna Brejding har valt att skriva 
på ett nytt kontrakt och förblir klubben trogen fram till 2025. Johanna som är inne på sin andra säsong i 
OV Helsingborg har gått från klarhet till klarhet under hösten med en formkurva som pekar brant uppåt 
och kan nu fira jul med ett färskt kontrakt i handen. 

Johanna kommenterar sitt nya kontrakt så här: ”Det var en självklarhet för mig att 
förlänga med OV när frågan kom. Jag trivs så himla bra både med tjejerna och 
tränarna i laget och i Helsingborg som stad och ser verkligen fram emot att se vad vi 
kan åstadkomma kommande säsonger, både som lag och förening.” 

Tränare Daniel Engdahl är naturligtvis nöjd över att få behålla Johanna i laget: 

”Jag är oerhört glad över att få fortsätta ha Jojjo i målet och fortsatt 

kontinuiteten på målvaktsposten. Hon har gjort en stark resa fysiskt sedan 

hon flyttade till oss för två år sedan och är en spelare som tränar enormt 

hårt och målmedvetet för att bli så bra som möjligt, precis en sådan attityd 

vi vill se om man spelar i OV. Hon är extremt professionell och underbar att 

arbeta tillsammans med och jag ser fram emot fler framgångsrika år 

tillsammans.” 

Även damernas sportchef Helena Gardevall är glad över att Johanna valt att 

stanna kvar i OV: ”Att gå på julledighet med ett färskt undertecknat kontrakt av Johanna kan inte bli bättre. 

Att vår ambitiöse och duktiga målvakt vill fortsätta i OV Helsingborg ska vi vara väldigt tacksamma för.” 

 

 

 

 
Frågor besvaras av 
Johanna Brejding, 070-744 97 37 
Daniel Engdahl, tränare, 070-455 42 26 
Helena Gardevall, sportchef, 076-858 50 88 

 


