
 

Agnes vänder blad och hem! 
Ett nytt kapitel har i dagarna skrivits i Agnes Bladhs handbollsresa och från och med nu  

representerar hon återigen OV Helsingborg – den klubb där hon för ett antal år sedan startade 

sin handbollsresa. Efter en tid i Eslövs IK kan vi nu glädjas åt att Agnes har valt att fortsätta sin 

resa i OV där hon kommer att bli en viktig pusselbit i vårt lagbygge. Agnes har en mångsidighet 

som handbollsspelare, vilket gör henne användbar på väldigt många positioner. Detta är en 

egenskap som blir allt viktigare, i en tid då både sjukdomar och skador utgör en allt större 

utmaning för såväl tränare som sportchefer. Vi hälsar Agnes hjärtligt välkommen tillbaka till OV 

Helsingborg! 

 

”Det känns förstås fantastiskt roligt att 

återvända till min moderklubb efter 

nästan 5 år i Eslöv. Självklart känns det 

extra roligt och speciellt att få spela i 

föreningen där allt började för mig”, säger 

Agnes Bladh. 

 

”OV har ett bra lag med en tydlig 

ambition att klättra i seriesystemet och 

det ska bli mycket spännande att se vad 

tiden här kan betyda för mig”, fortsätter 

Agnes. 

 

”OV har under de senaste säsongerna varit tydliga med sin ambition att nå SHE och det är en resa 

jag ser fram emot att vara med på. Jag hoppas på att bidra med det jag kan till laget och göra allt 

för att uppnå dessa mål”, avlutar Agnes. 

 

”Vi är väldigt glada att Agnes – som ursprungligen är en ”OV produkt” – har valt att komma hem 

till OV Helsingborg igen efter några år på utflykt”, säger Daniel Engdahl – tränare OV Dam 

 

”Agnes är användbar på samtliga positioner på 9M och med ett starkt genombrott och förmåga 

att använda sig av tempoväxlingar ger hon oss ytterligare valmöjligheter i vårt spel. 

Med Agnes stärker vi även truppen inför andra halvan av serien och minskar vår sårbarhet för 

skador som historiskt sett tyvärr har varit hög under vårsäsongerna”, avslutar Daniel. 
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