
 

 

   OV Helsingborg värvar talang från Lugi! 
  
Fabian Nygren – en av Sveriges mest lovande 03:or skiftar vinrött mot grönt. 
 
OV Helsingborg förstärker truppen med ett spännande 
nyförvärv. Fabian Nygren, född 2003, kommer närmast 
från Lugis elitverksamhet och har skrivit på för två år 
med OV. 
 
"Anledningen till att valet av klubb föll på just OV var på 
grund av det goda intrycket som hela föreningen gav 
mig från första minuten. Jag fick från start även ett gott 
intryck av ledarstaben med Toni i spetsen.  

Det sätt som OV vill spela handboll, med ett högt tempo, 
tilltalar mig personligen och passar mig väldigt väl. Jag 
ser framför mig att jag därför kan fortsätta att utvecklas 
som handbollsspelare i en otroligt bra träningsmiljö och 
ge förutsättning att på allvar etablera mig som en 
handbollsligaspelare", säger Fabian om att framöver 
spela i OV. 

"Fabian är en ung, väldigt lovande spelare som har visat fina kvalitéer i division 1 med Lugis 
farmarlag. Vi ser att Fabian att goda förutsättningar att bli väldigt bra på lång sikt och det känns 
både roligt och spännande att han tror OV är rätt miljö för att han ska ta sitt nästa kliv. Fabian är 
en duktig halvdistansspelare vilket kommer passa perfekt in i vårt spel", säger Toni Johansson, 
tränare för OV:s herrlag.  

"Att Fabian väljer att flytta till OV Helsingborg är positivt på flera plan. Vi får in en ung lovande 
spelare med tydliga ambitioner och vilja att utvecklas. Dessutom får vi nu kvitto på att vår 
verksamhet ha förutsättningar att attraherar unga spelare från klubbar som historiskt sett haft 
lättare att locka talanger. Fabian har meriter från alla riksläger (förberedande till U-landslag) och 
blev så sent som för ett par veckor sedan vinnare av Junior-SM med Lugi. Han är en riktigt duktig 
niometerspelare som kommer att bidra med ungdomlig entusiasm och attityden att han anslutit 
för att utvecklas och prestera. Han kommer att tillsammans med Calle Lindqvist vara yngst i 
truppen och det ska bli riktigt spännande att följa Fabians utveckling kommande säsong”, 
tillägger Dennis Pettersson - OV Herrs Sportgrupp. 
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Fabian Nygren, 0708-88 28 66 
Toni Johansson, Tränare, 0704-85 75 82 
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