
 

 

           OV värvar isländsk högernia! 
OV Helsingborg är mycket glada över att kunna presentera Ásgeir Snær Vignisson 
som har signerat avtal med OV som sträcker sig över två säsonger. 
 

Bredden i OV:s herrtrupp har starkt bidragit till att det 
kommande säsong blir spel i Handbollsligan. På H9-
positionen har Emil Andersson dragit ett stort lass. 
Inför kommande säsong har högst på önskelistan legat 
att utöka truppen med ytterligare en H9. 
Sportgruppens arbete har nu mynnat ut i 
kontrakteringen av Ásgeir Snær Vignisson från den 
isländska högsta divisionen. Ásgeir har Valur som 
moderklubb men kommer närmast från IBV 
Vestmannaeyjar, som ligger topp-3 i isländska ligan 
och som bland annat spelar Champions League på 
damsidan. 
 
"Yes, I am just very excited and happy to come to OV 
Helsingborg. I will do my utmost to help the team and of 
course to continue to develop as a player. It has always been 
my plan to play abroad and this is a good time for me to 
show what I can do. I look forward to working with everyone 
around the club and playing great handball at OV 
Helsingborg", säger Ásgeir Snær Vignisson. 
 
"Jag har följt Asgeirs framfart på Island under säsongen och det är 
en spelare som besitter många intressanta kvalitéer. I och med sin 
räckvidd har han visat sig vara användbar på flera positioner i 
försvarsspelet och framåt är han en allround spelare som både kan 
skjuta, spela in och gå på genombrott. Asgeir passar också perfekt in 
i den profil vi söker i våra spelare som är unga och ytterst seriösa i 
sin handboll och som siktar mot de större ligorna i framtiden", enligt 
Toni Johansson - tränare för OV Herr.  

"Asgeir fyller en stor lucka i truppen och att finna en spelare av den här typen och med den profilen känns 
verkligen som en jackpott. Asgeir är 23 år, mäter 200 cm i strumplästen och väger närmre 100 kg men det 
till trots är han såväl rörlig som mycket målfarlig. Vi hoppas verkligen att Asgeirs skyttekraft blir en fin 
förstärkning till truppen”, Dennis Pettersson - OV Herrs Sportgrupp 
 
 
Frågor besvaras av: 
Ásgeir Snær Vignisson, +354 85 71 541 
Toni Johansson, Tränare, 0704-85 75 82 
Dennis Pettersson, Sportgrupp Herr, 0701-44 33 32  

 


