
                  

 
Pressmeddelande 30-11-2020 
 

Mobill och Bring Frigo stöttar 

handbollsspelande ungdomar i OV Helsingborg 
 
Många idrottsklubbar drabbas av inkomstbortfall i 

spåren av Covid-19 
OV Helsingborg har precis som hela idrottssverige och 
samhället i stort drabbats hårt av Coronapandemin. 
Beachhandbollen 2020 ställdes in och flertalet sponsorer har 
minskat, delvis eller helt, sitt stöd då de själva har det tufft. 
Det är därför oerhört glädjande när företag som har möjlighet 

att hjälpa till går från ord till handling och bidrar ekonomiskt 

till OV Helsingborg och vår stora och breda förening. Vi är idag 
ca 1 000 ungdomar som spelar handboll, 50% pojkar och 50% 
flickor. 
 
Sponsringen öronmärks till ungdomsverksamheten  

- Det är oerhört glädjande att företag väljer att stötta 

föreningslivet och OV Helsingborg under denna tid. Vi 
är både ödmjuka och stolta över vår fina förening och 
framförallt ungdomsverksamheten. Samarbetet med 
Mobill och Bring Frigo ger oss möjlighet att både 
förvalta den verksamhet vi har samt utveckla den 
ännu mer, säger Mats Engblom, klubbchef OV 
Helsingborg. 

 
- Föreningslivet är en viktig spelare i vårt hållbara samhälle. Tillsammans med OV Helsingborg vill 

vi bidra till flickor och pojkars föreningsresa som skapar trygghet, utveckling och glädje. God 

hälsa, jämställdhet, byggandet av hållbara smarta städer och partnerskap är viktiga mål för oss 
och samarbetet med OV Helsingborg förstärker vår möjlighet att vara en positiv kraft i samhället. 
Vi ser fram emot en gemensam resa framåt, säger Joakim Held, VD på Mobill Parkering. 

 
- Att ”spela för laget” - är en viktig värdering för oss på Bring Frigo. Ungdomsidrotten utgör en 

oerhört viktigt funktion i samhället, och nu mer än någonsin behöver alla ställa upp och hjälpas 
åt. OV Helsingborg har en stor fin ungdomsverksamhet som behövs, och vi vill ta ett aktivt 
ansvar för att stötta det lokala föreningslivet i den stad där vi har vårt stolta ursprung. Genom 
samarbetet med OV bidrar och uppmuntrar vi både till aktivitet och jämställdhet, något som OV 
är duktiga på, inte minst genom integrationsprojektet Handboll för alla, säger Peter Haveneth, 

VD på Bring Frigo 

 
 
För mer information kontakta gärna: 
Peter Haveneth, VD Bring Frigo, tel: 0702 35 38 17, e-post: Peter.Haveneth@bring.com 
Joakim Held, VD Mobill Parkering, tel: 0723-509755, e-post: Joakim.Held@mobill.se 
Pär Landin, OV Marknadsgrupp, tel: 072-734 06 27, e-post: par.landin@telia.com 
 
Om Bring Frigo 
Bring Frigo erbjuder livsmedelsbranschen ett temperaturkontrollerat nätverk bestående av terminaler, fordon, kyl och 
fryslager med verksamhet i hela Norden. Kunderna består av livsmedelsproducenter, grossister och 
dagligvaruhandeln.  
 
Om Mobill 
Mobill grundades i Malmö 2005 och dess första tjänst för mobila betalningar var mobilparkering. Sedan dess har Mobill 
framgångsrikt använt sin expertis inom en mängd andra tjänster såsom biljettering för publik transport, 
varuautomater och point-of-sale-försäljning genom att utveckla applikationer och tjänster som gör att våra klienter 
snabbt kan ta äkta mobila betaltjänster i drift. 
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