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Seriepremiär för ÖHS - handbollsklubb
startad av ÖIS supportrar
Torsdagen den 6 oktober är det historisk premiär för den nystartade
handbollsföreningen Örgryte Handbollssällskap (ÖHS) då herrlaget spelar sin första
seriematch. Föreningen är startad av en grupp ÖIS-supportrar som gillar handboll och
som vill ha något att titta på under vintersäsongen.
– Att vi tagit det här projektet
från idéstadiet på en
supporterbuss på väg till
bortamatch, till att nu stå inför
vår premiär känns helt magiskt.
Men sådan är den,
supporterrörelsen, den får saker
gjorda. Och detta är bara början
för en mycket fin förening,
säger Felix Jonsson, ordförande
och spelare i ÖHS.
Föreningen har än så länge ett
Örgryte Handbollssällskaps spelartrupp. Foto: Johanna Fåglund
herrlag som kommer spela i div
6 Väst. Ambitionen är dock att inför nästa säsong även ha ett damlag, och att föreningen ska
fortsätta växa
ÖHS är inte en del av alliansföreningen Örgryte IS. Det är eventuellt aktuellt att se om det är
möjligt längre fram, men fokus i dagsläget är att bygga upp en långsiktig och bra förening. En
förening som är till för medlemmar och supportrarnas skull. Det sociala engagemanget är
också en viktig del i föreningen, och man valt att låta lagkapten bära en regnbågsfärgad
armbindel och alla spelarna bära bilden av Dawit Isaak på lagtröjorna.
– Vi har lyckats få ihop en slagkraftig trupp med bra blandning av rutin från de högre
divisionerna och yngre killar som valt att inte satsa fullt ut på handbollen men vill fortsätta
spela. Vi ska vara ett topplag i den här serien i år och förhoppningsvis ta klivet upp, säger
Jesper Lunnevi, styrelseledamot och spelare i ÖHS.
Matchen kommer att spelas klockan 20:15 i sporthallen Lundbystrand 1 mot Kungälvs HK 2.
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