
 

Miguel Mbumba klar för OV! 
  
OV Helsingborg hämtar in en ny V9 i Miguel Mbumba från AIK. Miguel ansluter till 
vårt herrlag i sommar och kontraktet är skrivet på 2 år. 
 
Miguel är uppvuxen i Skövde och har IFK Skövde 
som moderförening där han även gjorde sin 
debut i Handbollsligan. Miguel har genom 
ungdomsåren spelat i ett mycket framgångsrikt 
IFK Skövdelag. Deras 00-lag var topp 5 i landet 
under flera år och Miguel har även representerat 
Sverige i det ungdomslandslag som vann EM-
guld för två år sedan. Under fjolårssäsongen 
lånades Miguel ut till AIK där han nu varit i två 
säsonger. 
 
”Vi får in en stark vänsternia i Miguel. Han har 
stora skyttekvalitéer och en ambition som 
sträcker sig förbi det svenska seriesystemet. Att 
vi dessutom så snabbt, efter Linus Nilssons flytt, 
kan presentera en ny V9a känns riktigt bra”, säger Dennis Petterson i OV:s sportgrupp Herr. 
 
”Jag ser väldigt mycket fram emot en flytt till OV och Helsingborg. Jag har kommit till OV för att 
satsa vidare och bidra med allt jag hittills har lärt mig”, säger Miguel Mbumba  

”Jag vet att jag har möjlighet att utvecklas ännu ett steg som handbollsspelare och är fullt 
övertygad att OV Helsingborg är rätt miljö för detta”, tillägger Miguel. 
 
"Värvningen av Miguel är väldigt bra på så många sätt. Vi får in en ung lovande spelare 
med stor potential och grym fysik som är riktigt bra i sitt man-man spel. Efter sin skada 
under hösten har Miguel nu under våren varit en av Allsvenskans bästa spelare. Jag vet 
även vilken fantastisk person han är eftersom jag stött på honom flertalet gånger under 
ungdomslandslagstiden. Att Miguel väljer OV visar också att vi är en klubb man väljer för 
sin fortsatta individuella utveckling, vilket såklart menar är väldigt positivt", säger Toni 
Johansson, tränare i OV Helsingborg. 

”Miguel är topp-10 i den allsvenska skytteligan och det utan att skjuta straffar, så vi vet att han 
har massor av mål i sig. Nu hoppas vi att han tar allt krut med sig när han flyttar till Skåne under 
våren”, avslutar Dennis Petterson. 
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