
 

 

 

    Marcus Björkman klar för OV Helsingborg! 
  
OV Helsingborg har knutit till sig U19-landslagsspelaren Marcus Björkman från Redbergslids IK. 
Marcus är linjespelare och mittförsvarare och har RIK som moderklubb. Han kände sig redo för 
ett miljöombyte och har skrivit på ett kontrakt som gäller i två år. Marcus ansluter till klubben i 
sommar och vi hälsar honom varmt välkommen! 
 

”Jag blev jätteglad när jag hörde att OV var intresserad av mig. 
Klubben känns väldigt seriös och har tydliga målbilder vilket jag 
gillar. Därför tror jag att OV är ett steg i rätt riktning för min 
karriär. Ska bli riktigt roligt att lära känna laget och ser fram emot 
minst två lärorika år i klubben”, säger Marcus själv om sitt nya 
kontrakt.  

”Marcus är en oslipad diamant som känns väldigt spännande. Det 
är starkt att vi kan knyta till oss en så pass ung, duktig spelare som 
är i början av sin troligen långa framgångsrika elitkarriär. Vi både 
tror och hoppas att Marcus kommer bli en tvåvägsspelare av rang 
och det ska bli spännande att jobba med Marcus den närmsta 
tiden”,  Toni Johansson – OV:s Herrtränare. 

”Marcus är en toppenbra värvning för oss i OV. Han är ung, spelar i 
ungdomslandslaget och har fina utvecklingsmöjligheter. I RIK har han hamnat bakom två erkänt duktiga 
M6:or och kanske inte riktigt fått chansen. Hos oss får han möjligheten att ta nästa steg i sin utbildning och 
vi ser fram emot att få in honom i laget.   
 
Att OV fortsatt kan knyta till sig unga, lovande spelare vittnar om att vår verksamhet har ett gott renommé 
ute i landet. Herrlaget kämpar förvisso i Handbollsligan men där under har vårt U-lag för första gången 
kvalificerat sig för spel i Div. 1. Vi har dessutom ungdomslag som tagit sig till finalsteget i Ungdoms-SM för 
första gången på 4-5 år vilket återigen visar att klubben är på rätt väg”,  Dennis Pettersson - OV Herr 
Sportgrupp. 

 
        
 
 
 
Frågor besvaras av: 
Dennis Pettersson, Sportgrupp Herr, 0701-44 33 32  
Toni Johansson, Tränare, 0704-85 75 82 
Marcus Björkman, spelare 0737-10 50 89 

 
 
 


