
 

Eric Westergren Malmberg 

klar för OV! 
OV Helsingborg har skrivit avtal med M6:an Eric Westergren Malmberg från Sävehof. Kontraktet 

sträcker sig över kommande 2 säsonger. Eric är 21 år och har en gedigen handbollsbakgrund som 

startade i Silwing/Troja (Stockholm). Han flyttade tidigt till Sävehof när han antogs till 

rikshandbollsgymnasiet i Göteborg. Ett antal mycket framgångsrika säsonger följde med vinster i 

U-SM och kaptensuppdrag i junior-landslaget. Senaste åren har Eric tillhört Sävehofs A-trupp.   

 

”Vi är mycket nöjda med att Eric väljer spel i Helsingborg de 
kommande åren. En ung, hungrig spelare som kommer in med 
en vinnarkultur från en av Sveriges största talangfabriker 
(Sävehof). Dessa ingredienser gör att vi hoppas stort på Eric. 
Hos oss får han en bärande roll både i försvar och anfall och 
hans inställning kommer att hjälpa truppen att höja sig på 
träning och match. En toppenvärvning för OV!”, säger Dennis 
Pettersson i OV:s sportgrupp Herr. 

”Jag ser väldigt mycket fram emot att tillhöra OV Helsingborg 
nästa säsong. Jag fick ett väldigt bra intryck av både klubben 
och staden, framförallt deras tankesätt och visioner inför 
framtiden. När Toni och Dennis presenterade min roll kände jag 
direkt att det passade in i det jag var ute efter. Det känns som 
ett väldigt vettigt vägval där jag är i min karriär och jag känner 
att jag har mycket att bidra med i jakten på att ta OV upp i 
ligan igen. Det blir en perfekt plats att fortsätta min utveckling 
på”, säger Eric själv om sitt val av ny klubb. 
 
”Eric har fantastiska ledaregenskaper som kommer att märkas 
både på och utanför plan. Jag hade Eric under min tid som distriktslagstränare i Stockholm och har 
sedan följt hans framgångsrika resa i Sävehof. Att en spelare som Eric väljer att fortsätta sin 
satsning i OV ger oss kvitto på att vi har en verksamhet som är attraktiv”, säger Toni Johansson, 
tränare OV Herr. 

Eric spelar just nu slutspel med Sävehof och ansluter till OV:s trupp i början av sommaren. 
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