
 

 

Hannah Eldås klar för OV Helsingborg! 
Vi kan nu presentera en av pusselbitarna inför kommande säsongs lagbygge. Hannah Eldås 
ansluter till OV Helsingborg och kommer närmast ifrån GT Söder där hon spelat de senaste två 
säsongerna. Hannah spelar på V6 och har ett stort sinne för mål där hon snart passerar 100 mål 
gjorda denna säsong 

 

”Jag är mycket nöjd över att vi har lyckats få Hannahs signatur inför de kommande säsongerna. 

Hannah är en riktigt målspruta både från kanten och straffpunkten och har alltid gjort många mål i 

de klubbar hon spelat för. Det ska bli spännande att se vad hon 

kan leverera i vår miljö. Under de samtal vi haft har Hanna 

uttryckt tydlig ambition och vilja att fortsätta utvecklas och 

träna hårt för att nå sitt mål att bli så bra som möjligt, vilket är 

den profil av spelare vi söker efter. Hon är även en av få 

spelare i serien som behärskar att knorra från kanten – något 

att hålla utkik efter i IH till hösten”, säger OV Dams tränare 

Daniel Engdahl.  

”Jag valde OV Helsingborg för jag såg stora möjligheter till 

utveckling och jag fick en bra bild av klubben redan vid första 

samtalet. Mina förväntningar är att fortsätta utvecklas både 

som handbollsspelare och som person. I gruppen kommer jag 

att bidra med fart, snabbhet, kreativitet och vinnarskalle!”, 

säger Hannah själv om övergången till OV Helsingborg.  

”Med Hannah i laget höjer vi vår nivå ytterligare. Vi är otroligt glada och stolta att en av 

allsvenskans giftigaste målskyttar väljer att spela med OV de kommande två säsongerna. Jag har 

träffat Hannah en del den senaste månaden och fått ett härligt intryck av henne som person och 

är övertygad om att hon kommer bidra med hög kompetens och ambition i vårt lagbygge för 

framtiden”, avslutar Helena Gardewall, sportgrupp Dam. 
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