
 

OV Dams ledarkvartett förlänger  
OV Helsingborg är oerhört glada att kunna förlänga med damernas ledarkvartett. Med detta 

får vi den kontinuitet som klubben eftersträvar. En viss förändring kommer dock att ske 

genom att Daniel Engdahl blir ensam huvudtränare och Fredrik Björkman assisterande 

tränare. Gustaf Svensson kommer att fortsätta med fokus på målvakterna och Louise 

Melliander är lagets sjukgymnast samt ansvarar för fysträningen. 

 
”Jag är väldigt glad över att klubben visar mig och 
ledarstaben fortsatt förtroende att leda laget framåt. 
Klubbens satsning på det nya projektet Hela vägen upp, 
med syfte att stärka damernas förutsättningar till att 
satsa mer på sin handboll är mycket spännande och 
något som tilltalar mig och ger extra energi. Genom 
denna satsning hoppas vi kunna få ännu bättre resurser 
och förutsättningar att ta ytterligare steg närmare vårt 
mål att nå och etablera oss i högsta ligan. För att nästa 
steg behöver vi fortsätta göra ett hårt jobb, höja den 
fysiska statusen och öka kravbilden ytterligare både sett 

till fysik och kondition, men också i förberedelse och hur vi agerar före, under och efter match”, säger Daniel 
Engdahl. 
 
”Med hjälp av den nya sportgruppen som vi fick inför säsongen har vi också utvecklats organisatoriskt. Med 
dess stöd och hjälp har vi ytterligare trygghet och kan fokusera ännu mer på det uppdrag vi har att vinna 
matcher och utveckla våra spelare vidare som handbollsspelare och människor”, avslutar Daniel. 
 
”Jag är väldigt stolt att få fortsatt förtroende att tillsammans med mina tränarkollegor leda och fortsätta 
utveckla laget. Det ska bli spännande att vara med och ytterligare öka tjejernas taktiska förmåga och 
involvera tjejerna ännu mer”, säger Fredrik Björkman 
 
”Jag tror stenhårt på det vi håller på att bygga med detta laget. Att som målvaktstränare få möjlighet att 
jobba med två så motiverande målvakter är något jag omöjligen kunde tacka nej till. Jag vill vara med och 
fortsätta bygga en tränings- och vinnarkultur i laget. Vi har något bra på gång, säger Gustaf Svensson 
 
”Det ska bli kul med ännu en säsong med OV dam, och spännande att se vilken trupp vi får och vilka 
målsättningar vi kan sätta. I truppen har jag både ansvar som fystränare och fysioterapeut så delvis vill jag 
bidra med att höja vår fysiska nivå några snäpp som grupp, för att förbättra chanserna att ta oss till SHE 
men framförallt för att på sikt hålla oss kvar i eliten. Som fysioterapeut är det stora målet klart att hålla 
truppen så skadefri som möjligt och det är en svår uppgift i en sport som handboll. Det handlar både om att 
vara riktigt bra tränade och vara smarta när det gäller belastning i relation till återhämtning men också ha 
turen på sin sida”, säger Louise Melliander. 
 
”Vi är otroligt nöjda och stolta att samtliga i vår tränarstab har valt att förlänga med oss. Med denna 
konstellation har vi en komplett kvartett som vi tror starkt kan bidra till att vi på sikt uppnår vårt mål att få 
tillhöra finrummet i damhandbollen”, avslutar Helena Gardevall, Sportgrupp OV Dam. 
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