
 

 

OV förlänger med Wilthorn! 
  
OV Helsingborg och Jonatan Wilthorn kör på tillsammans i ytterligare 2 år. 
 
Efter säsongens slut har det varit relativt stor 
omsättning i OV:s herrtrupp. Därför är vi nu 
väldigt glada för att en stabil pjäs förlängt sitt 
avtal. Jonatan Wilthorn förblir den gröna tröjan 
trogen i ytterligare två säsonger och med det 
följer stabilitet för laget vilket varit viktig att 
bibehålla. Jonathan kom till OV redan 2013 och 
har nu blivit en riktig ”OV:it”.  
 
"Jonatan kommer att bli viktigt för oss på flera 
sätt kommande säsong. Han lär få spela mer två-
vägs handboll och han får stort och viktigt ansvar 
i omklädningsrummet när vi nu har många nya 
spelare. Jonatan står för en trygghet som vi 
behöver i detta läge, samtidigt som vi ser 
utvecklingspotential i hans spel", säger Dennis 
Pettersson i OV:s sportgrupp Herr.   
 
"Nu kör vi hårt, för kommande säsong ser jag extra fram emot! En intressant föryngring av 
truppen i kombination med rutin skapar härliga möjligheter. Vi skall tillsammans utveckla 
tempo, trygghet och träffsäkerhet, alla viktiga detaljer i nästhögstaligan som blir nästa 
hållplats. OV som klubb ger oss goda möjligheter så nu gäller det för oss att visa vår 
uppskattning på alla plan," säger Jonatan själv om sin förlängning av kontraktet. 

"I och med förlängningen med ”Willy” så kommer vi få ett riktigt stabilt mittlås tillsammans med 
Eric Westergren. Willy visade stundtals under förra säsongen att han har kvalitéer framåt som 
M6a och i år kommer han få större ansvar som tvåvägsspelare och det ska bli spännande att se 
hans utveckling som M6:a", säger Toni Johansson, tränare OV Herr. 

Tillsammans med övriga OV-spelare är Jonatan i full gång med nya säsongen. Hård 
styrketräning och löpning står på programmet och ren handbollsträning får vänta på sig 
fram till efter sommarsemestern. 
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