
 

 

 

     Albert förlänger med OV! 
 
OV Helsingborg och Albert Månsson har kommit överens om 
kontraktsförlängning. Det nya kontraktet sträcker sig över 
kommande säsong.  
 
Albert kom för två säsonger sedan till OV från moderklubben 
Lödde HK och har tillhört herrlagets A-trupp från start. En 
knäskada tidigt in i denna säsong pausade hans utveckling men 
Albert är opererad och långt framme i sin rehab.  
 
”Albert är ung och mycket ambitiös. Han har massor av handboll 
framför sig och det är förstås glädjande att han vill fortsätta i OV. 
Vi vet att han är en riktig krigare som för tillfället sliter hårt med 
rehab och vi ser fram emot hans comeback någon gång i höst”, 
säger Dennis Pettersson i OV:s sportgrupp Herr.  
 
"Det är en fantastiskt rolig nyhet att Albert, trots sin tunga skada, väljer att fortsätta sin satsning i 
OV. Innan han fick sin skada visade han verkligen framfötterna i det spel vi hade byggt upp. Hans 
spelförståelse är av yttersta klass och det ska bli oerhört spännande att fortsätta jobba vidare med 
Albert", säger Toni Johansson, tränare OV Herr. 

”Det känns väldigt skönt att ha förlängt med OV. Efter den olyckliga skadan i början av säsongen 
har jag fått god hjälp av OV och framförallt Clare Pedersen, vår fysioterapeut. Ser fram emot att 
först och främst bli frisk i mitt knä för att sedan få vara med och utveckla OV. Min plan är att vara 
bättre än någonsin när jag kommer tillbaka på banan”, säger Albert Månsson. 

”Spel i Allsvenskan är givetvis inget vi planerat för men den miljön kan förhoppningsvis visa sig 
vara ett bra steg för Albert som har framtiden för sig och under denna säsong fortfarande varit 
junior”, avslutar Dennis. 
 
 
 
 
 
 
 

Frågor besvaras av: 
Albert Månsson, 0766-12 30 03 
Dennis Pettersson, Sportgrupp Herr, 0701-44 33 32  
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