
 

 

Mattias Thynell KLAR! 
 

Det är med glädje och stolthet vi kan presentera klubbens 
första nyförvärv inför Handbollsliga-säsongen 2020/21.  
 
- Vi har under flera år haft en dialog med ”Matte”. 
Målsättningen har hela tiden varit att få till en återkomst till 
moderklubben OV Helsingborg och när det stod klart att vi 
tappar en V9 och Mattias kontrakt med Kolding går ut efter 
denna säsongen har dialogen intensifierats. Mattias vänder 
hem med en meritlista och erfarenheter som inte är lätt att 
rekrytera, säger Dennis Petterson i OV Herrs sportgrupp. 
 
Mattias Thynell är 30 år och han har de senaste fem 
säsongerna spelat i danska ligan. Dessförinnan har han 
representerat IK Sävehof och HK Malmö. Han har i dessa 
klubbar fått internationell erfarenhet av både europacup 
och spel i svenska landslaget. Idag spelar Mattias i KIF 
Kolding där han också är lagkapten. 
  

- Mattias kan spela både V9 och M9 vilket kommer ge oss 
ytterligare möjligheter i vårt spel. Han är 201 centimeter lång 
och har ett brett register med bra teknik och ett spännande 
skytte, samtidigt som han bidrar stort i mittförsvaret. 
”Mattes” spelintelligens speglar av sig i statistiken i Danmark 
där han ligger bra till i såväl assist- som skytteliga  fortsätter 
Dennis Pettersson.  
 

 
”Jag ser fram emot att vända hem till Sundets pärla och OV efter 10 år på vift i både Sverige och 
Danmark. Det har alltid varit med i tankarna att ge tillbaka till klubben som fostrade mig och det känns 
helt rätt nu. Jag har följt OV i alla år och jag känner att hela klubben har kommit långt och seniorlaget 
håller på att etablera sig på riktigt i handbollsligan och det tilltalar mig att vara med på den resan”, 
säger Mattias Thynell. 

”OV har varit väldigt professionell i den här processen och det gjorde det hela till ett enkelt val och det 
blir med ett stort leende på läpparna som jag drar på mig den gröna tröjan igen”, tillägger Mattias. 

- Med Mattias underskrift är vi igång med lagbygget inför kommande säsong och vi jobbar fokuserat 
vidare med utmaningen att i dessa tider sätta samman ett starkt OV-lag, avslutar Dennis Pettersson. 
 
Frågor besvaras av: 
Mattias Thynell +45 22715704 
Dennis Pettersson, Sportgrupp Herr, 0701-44 33 32  
Mats Engblom, Klubbchef, 0731-79 53 54 


