
    

 

 

OV värvar ny ”högersexa”! 
OV Helsingborg har värvat kantspelaren Linus 
Eriksson Lilja från Lugi. Linus är vänsterhänt och 
spelar på högerkanten. Avtalet är skrivet på två år.  

”Linus har varit på vår radar ett par år och vi är 
mycket glada över att han nu kommer till oss. Han 
har Lugi som moderklubb och har tillhört deras 
mycket framgångsrika 00-lag som vann JSM-guld 
2018. Vinnarmentalitet och hans attityd till att vilja 
utvecklas på träning och match har lockat oss”, 
säger Dennis Pettersson i OV:s sportgrupp Herr. 
 
"Det är fantastiskt kul att Linus väljer sin fortsatta 
handbollssatsning i OV. Han har tillhört den duktiga 
00-kullen som jag följt sedan Sverigecupen och han 
vet hur det är att vinna vilket passar bra in i det nya 
OV vi bygger. Att en ung, lovande, spelare väljer oss 
som klubb visar att vi är attraktiva och något vi ska 
vara stolta över", säger Toni Johansson, tränare OV 
Herr. 

”Jag fick ett väldigt bra intryck av klubben och dess organisation. Känner Toni lite sedan tidigare 
genom U-landslaget och vet att han har väldigt bra träningar och är väldigt seriös. Har bara hört 
bra om laget och om OV. Känns som OV tror på mig som ung och utvecklingsbar spelare, vilket för 
mig var en viktig faktor vid valet av klubb. Jag tror OV kan vara en bra miljö för mig att fortsätta 
utvecklas i, och jag ser fram emot nästa säsong, förstås med målet att ta laget tillbaka till 
Handbollsligan så snart som möjligt”, säger Linus Eriksson Lilja. 

”Linus är en stabil avslutare men också en mycket duktig straffskytt, och vi hoppas att få se många 
mål från hans vänsterhand. Han är också en snabb kontringsspelare så det finns alla 
förutsättningar för att Linus kommer att lyckas bra och fortsätta utvecklas i OV”, avslutar Dennis. 
 
 
 
 
 

Frågor besvaras av: 
Linus Eriksson Lilja, 0732-32 98 88 
Dennis Pettersson, Sportgrupp Herr, 0701-44 33 32  
Toni Johansson, Tränare, 0704-85 75 82 
 
 

 

  


