
 

 

             Calle förlänger! 
  
Calle Lindqvist förlänger sitt avtal med OV över en säsong. 
 
Det är alltid extra glädjande att förmedla när en egen produkt – som kommit hela 
vägen från bollskolan – vill fortsätta utvecklas i 
hemmaklubben. 
 
"Det känns jättekul att förlänga med ytterligare ett år och 
att få möjlighet att fortsätta utvecklas i en trygg med ändå 
utmanande miljö. Jag hoppas ta nästa steg i min egen 
utveckling samt bidra så mycket som möjligt till lagbygget. 
Jag trivs jättebra i klubben och i laget. Det blir en bra 
kombination att fortsätta i OV med ett år kvar av 
gymnasiet", säger Calle själv om sin förlängning av 
kontraktet. 

 
"Calle tog väldigt stora kliv förra året när han fick 
regelbunden träning med A-truppen. Under USM för P18 
visade han sig stundtals vara ostoppbar och i division 2 har 
han varit en av de mest tongivande spelarna under 
säsongen. Med Calles signatur kan vi nu koncentrera oss på 
att bygga upp hans fysik och jag är helt övertygad om att 
han kommer göra fortsatt goda framträdande i Handbollsligan under säsongen. Att Calle 
dessutom har ett OV-hjärta är extra roligt och det ska bli spännande att få vara en del av hans 
utveckling ytterligare en säsong", säger Toni Johansson – tränare för OV Herr.  

 
"Calle är urtypen för det vi vill förmedla och få fram i föreningen. En egen OV-kille som alltid ger 
allt. Han går handbollsgymnasiet på NIU Filborna i Helsingborg och han fortsätter att utmana och 
utveckla sig själv genom att träna i ett handbollsligalag kommande säsong. Förutsättningarna 
kan inte bli bättre för Calle och vi hoppas att fler unga spelare framöver ser och tar den chansen i 
OV Helsingborg”, Dennis Pettersson - OV Herr Sportgrupp 
 
 
 
Frågor besvaras av: 
Calle Lindqvist, 0702-18 75 25 
Toni Johansson, Tränare, 0704-85 75 82 
Dennis Pettersson, Sportgrupp Herr, 0701-44 33 32  

 


