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OV värvar dansk playmaker! 
OV Helsingborg är mycket glada för att ha landat en ny M9 från 

danska klubben Elitsport Vendsyssel. Casper Lindgaard Holmen har 

skrivit på för två år med klubben. 
 

OV har under en tid fört dialog med Casper och gick segrande ur 
en hård dragkamp mot ett antal andra elitklubbar. Det ska bli 
oerhört spännande att se vad Casper kan prestera i den gröna 
tröjan och bidra med till svensk handboll. 

Casper är 26 år och har senast bott och spelat handboll nära 
Fredrikshamn längst upp på norra Jylland. Han är en spelande 
playmaker med stor förmåga för både samarbete med 
medspelare och egen skyttekraft. Casper flyttar med sin sambo 
till Helsingborg och ansluter med truppen under sommaren. 

"Vi är oerhört glada och nöjda med värvningen av Casper. Vi har följt honom noga under 
hela säsongen och han har i match efter match visat sina egenskaper som vass playmaker 
med ett stort register. Casper slutade topp-5 i skytteligan och var även med i toppen av 
assistligan. Vi är övertygade om att vi funnit en spelare med de spetsegenskaper vi sökt och 
ser att Casper kommer att passa mycket bra in i det OV-lag som vi nu bygger", säger 
Dennis Pettersson i OV:s sportgrupp Herr  

"Jag ser verkligen fram emot att komma till fina Helsingborg och bli en del av OV-familjen. 
Från det första samtalet med klubbens representanter har jag haft en riktigt bra magkänsla 
att detta är en välskött klubb som är rätt för mig. Från OV:s sida har man varit otroligt 
tillmötesgående och haft en tydlig plan för vägen framåt och en återkomst till 
Handbollsligan. Jag har alltid haft som dröm att spela på högsta nivån och nu är målet att 
uppnå denna tillsammans med OV Helsingborg. Jag ser fram emot att träffa mina nya 
lagkamrater så att vi tillsammans med resten av klubben och fans kan börja det hårda 
arbetet med att återvända till Handbollsligan", säger Casper själv  

"Jag har under säsongen följt Caspers framfart på noga håll och jag vet att vi får en 
gedigen spelare. Trots att hans lag gått tungt i serien så har Casper övertygat och alla hans 
kvalitéer kommer att lyfta laget. Han besitter väldig hög spelförståelse och är duktig på 
spelet med M6 och att sätta sina Y9 i lägen", säger Toni Johansson, tränare OV Herr.  

 
 
   

 

 


