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Johan Palm förlänger! 
 

 OV Helsingborg förlänger avtalet med Johan Palm över säsongen 20/21. 
Första säsongen i handbollsligan med OV har varit positiv och Johan har 
visat att det finns stor potential i hans handbollsspel. 
 
Nästa säsong fortsätter alltså Johan och Anton Månsson att kämpa om den centrala 
platsen på M6 och deras insatser i försvaret kommer både gemensamt och var för sig 
att vara av central betydelse för hela laget.  
 
”Johan har en oerhört seriös inställning till träning och match och hans ungdomliga 
inslag tillsammans med rutinen hos Anton Månssons ger oss bra balans och fin mix 
både i anfall och försvar.”, säger Dennis Pettersson, OV Herrs sportgrupp 

 
”Det känns riktigt bra för mig att nu förlänga 
kontraktet med OV. Klubben och alla 
medarbetare runt om tror på min fortsatta 
utveckling och är villiga att satsa på mig. Det i 
kombination med vårt härliga lag som 
fortsätter utmana och pusha mig på planen 
gjorde att beslutet blev allt lättare att ta. Jag 
tror verkligen vi har något att bygga vidare på 
och jag ser fram emot den resan.”, säger 
Johan Palm 

 
 
 
 

”Vi är helt övertygade om att det finns mycket mer att utveckla hos Johan och att hans 
utvecklingskurva kommer att peka uppåt ett bra tag till. Johan är väl skolad i Lugis 
ungdomsled och vi tror att hans potential är långt ifrån uttömd.”, fortsätter Dennis 
Pettersson, OV Herrs sportgrupp  

 
”Johan har meriter från ungdomslandslaget och vi vet att flera andra klubbar varit och 
dragit i honom. Därför känns det jättebra att vi så tidigt efter avslutad säsong kan få 
hans signatur på ett nytt avtal.”, avslutar Dennis Pettersson  
 

 
 

Frågor besvaras av: 
Johan Palm     0705 - 29 36 10 
Mats Engblom Klubbchef   0731 - 79 53 54 
Dennis Pettersson  OV Herr sportgrupp 0701 - 44 33 32 

 


