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ÖIS-supportrarnas egen handbollsförening Örgryte
Handbollssällskap växer och startar damlag
Örgryte Handbollssällskap (ÖHS), som bildades våren 2016 av ÖIS supportrar, tar nu nästa
steg i sin utveckling. Efter en lyckad säsong med serieseger för herrlaget växer föreningen och
startar ett damlag, med seriespelsstart till hösten. Adriana Lica är klar som tränare och nu
öppnar föreningen för spelare som vill företräda det rödblåa Sällskapet.
– Att få vara del av ett nystartat lag känns riktigt roligt. Då får vi möjligheten att forma laget som vi
vill och laget kan ta en egen riktning. Det är viktigt, säger Adriana Lica.
Adriana har tidigare tränat pojk- och flicklag i RIK, och själv spelat i RIK och Mölndal.
Damlaget kommer att anmälas till höstens seriespel i division 5 västra. I dagsläget söker föreningen
spelare för att kunna skapa en slagkraftig trupp, och under våren kommer ett uppstartsmöte att hållas.
– Vårt mål har från början varit att växa till en förening som är representerad i seriespel på såväl herrsom damsidan och nu har vi nått det målet. Det är skönt. Att vi har med Adriana på den här resan från
start känns fantastiskt. Jag har själv haft Adriana som tränare och är helt övertygad om att hon är det
optimala valet i det här läget, säger Felix Jonsson, ordförande i Örgryte Handbollssällskap.
Örgryte Handbollssällskap är startad av en grupp ÖIS-supportrar som gillar handboll och som ville ha
något att titta på under vintersäsongen. En förening som är till för medlemmar och supportrarnas skull.
Det sociala engagemanget är viktigt i föreningen och damlaget kommer, precis som herrlaget, att spela
i röda tröjor med Dawit Isaak på bröstet och blåa shorts. Lagkaptenen kommer även att bära en
regnbågsfärgad armbindel. Herrlaget är hittills obesegrade i division sex västra, och blev den 4 mars
klara som seriesegrare.
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.
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