
 

  

Air Leap och OV Helsingborg inleder ett 

större och långsiktigt samarbete  

  
OV Helsingborg och Air Leap har ingått ett större samarbete till gagn för varandras verksamheter. 
Air Leap går in som Officiell Partner, kategori Flyg, för de kommande två säsongerna. De värden och 
den position som Air Leap har tilltalar OV:s verksamhet.  
 
Vi är otroligt glada och stolta att få vara en del av OV Helsingborg. Som ny flygaktör i regionen är 
det otroligt viktigt för oss att stötta det lokala, inte bara med flygresor utan även stötta idrotten och 
näringslivet i Helsingborg. Den lokala förankringen stärker oss som bolag och därför är detta 
samarbete en viktig pusselbit i vår framtida satsning. Tillsammans med OV flyger vi mot nya höjder! 
Emelie Ahlin, marknad och försäljningsansvarig Air Leap.  
 
”Det är glädjande och en tydlig signal att OV är en attraktiv samarbetspartner för företag och 
förstås särskilt med tanke på effekterna av Corona som har drabbat OV och idrotten hårt. Rese och 
flygbranschen har haft drabbats markant av Corona och där vi tillsammans skall hjälpas åt att 
utveckla varandras verksamheter. Partnerskapet med Air Leap stärker oss som förening och ger oss 
resurser som hjälper oss att fortsätta utveckla föreningen i den redan utstakade färdriktningen med 
fokus på bredd och elit både för flickor, pojkar, kvinnor och män samt vår sociala verksamhet”, 
säger Rickard Nilsson, OV Helsingborg Marknad. 
 
Air Leap – ”Sveriges snabbast växande flygbolag” 
Vi krymper Sverige och ger människor möjligheter till möten och upplevelser. 
Air Leap är ett svenskt flygbolag som bildades 2018. 
Med Air Leaps enkelhet och flexibilitet ger de regioner möjlighet till möten och upplevelser. Deras 
vision "Att vara Sveriges flygbolag - Sverige ska leva" innebär att bolaget är lika mycket landsbygd 
som storstad, lika mycket inland som kust. Bra kommunikationer skapar fotfäste för fler och bättre 
affärer och ger människor möjlighet att se och uppleva fantastiska platser. 
 
OV Helsingborg 
OV Helsingborg är en av Sveriges största handbollsklubbar med betydande ungdomsverksamhet 
med över 1 000 aktiva flickor och pojkar lika fördelat mellan könen, herrlag i Handbollsligan och 
damlag i Allsvenskan, arrangör av OV Beachhandboll - världens största handbollsturnering i antal 
lag - samt ett omfattande samhällsengagemang. 
 
Frågor besvaras av: 
Emelie Ahlin, marknads och försäljningsansvarig Air Leap, 08 50 12 00 07 
Rickard Nilsson, OV Helsingborg Marknad, 0766-299411 

 
 
 
 


