
 

 

OV och Anton går skilda vägar! 
  
OV Helsingborg och Anton Månsson har ömsesidigt valt att gå skilda vägar efter 2 år. 
 
Efter degraderingen från Handbollsligan har OV Helsingborg 
och Anton Månsson fört diskussioner om framtiden. Efter att 
Anton fått erbjudanden från klubbar i Handbollsligan har han 
framfört önskemål om att fortsätta sin karriär i högsta 
serien. OV har valt att tillmötesgå Antons önskan och i 
diskussioner med Anton och hans nya klubb hittat en lösning 
som är positiv för alla parter, därför bryts avtalet ett år i 
förtid.  
 
Anton kom till OV Helsingborg inför säsongen 2019/20 när 
klubben hade tagit klivet upp i Handbollsligan. Under hela sin 
tid i OV har Anton visat en stor portion av professionalism på 
både träningar och matcher, vilket har smittat av sig på 
ledare, spelare och hela organisationen runt laget. 
 
”Anton är givetvis en mycket duktig handbollsspelare och 
han lämnar oss nu lite i förtid, men vi väljer att fokusera på 
vad som är bäst för klubben på lite längre sikt. Vi är mitt 
uppe i en föryngringsprocess där vi kommer att behålla en 
stark stomme från fjolårets trupp och till det addera ett antal yngre, utvecklingsbara 
spelare. En ny M6:a i Eric Westergren Malmberg är redan klar för nästa år och Eric är redo 
att omedelbart ta ett stort ansvar både offensivt och defensivt. Vi har dessutom lyft upp vår 
egen OV-produkt Calle Lindqvist i A-truppen. Vi tror att Calle nu ska utvecklas ytterligare 
när han redan nästa säsong ges en ännu större roll i truppen. Sen pågår diskussioner om att 
förstärka M6-positionen ytterligare och där vi hoppas vi kunna kommunicera nyheter i 
närtid”, säger Dennis Pettersson i OV:s sportgrupp Herr. 
 
"Jag har uppskattat min tid i klubben och är tacksam för OV:s support i att komplettera min 
handboll med ett framtidsjobb vid sidan av. Det är tråkigt att jag inte kan lämna OV som en 
ligaklubb och därför tackar jag extra mycket för möjligheten att få vara med och tävla i toppen 
under mina nästkommande år som spelare. Jag är övertygad om att OV har goda möjligheter att 
snabbt spela sig tillbaka till ligan och på sikt etablera sig som en stabil ligaklubb”, säger Anton 
Månsson. 

OV Helsingborg önskar Anton ett stort lycka till och tackar för alla insatser under de två åren i den 
gröna tröjan!  
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