
 

 

 Ännu en ung talang skriver U-avtal! 
  
Sveriges mest talangfulla H9:a i årgång 2007 – Max Pedersen, har skrivit på ett flerårigt U-
avtal med OV Helsingborg.  
 
Max Pedersen är utan tvekan en av Sveriges mest spännande handbollstalanger födda 2007. Så sent som 
för ett par veckor sedan spelade han final i Sverigecupen med sitt distriktslag Syd. Med hela svenska 
pojkeliten i sin årgång på plats dominerade Max stort och han utsågs till hela turneringens mest värdefulla 
spelare (MVP). Max spelförståelse och teknik är enastående och han är såväl målgörare som framspelare. 
Kort sagt är Max en stor talang med stor utvecklingspotential som nu väljer att stanna i OV Helsingborg 
trots massor av lockrop från flertalet andra klubbar i landet. 

”Jag ser fram emot att fortsätta utvecklas i en bra miljö och gemenskapen i min moderklubb OV 
Helsingborg”, säger Max själv om sin fortsättning i OV.  

”Max har ett fantastiskt register som handbollsspelare vilket han visade redan förra säsongen då han 
spelade SM med P16, han är väldigt mogen i sitt sätt att tänka handboll och aldrig rädd att ta ansvar i 
match. Just nu är Max spelstil unik i svensk ungdomshandboll vilket troligtvis är en stor anledning till att han 
valdes till MVP i Sverige cupen. Han är en ledare på plan som sprider positiv energi och hans attityd lyfter 
även lagkamraterna”, säger Robert Zudic – U-tränare för OV  

”Det känns väldigt bra att Max tycker OV Helsingborg är rätt väg för fortsatt utveckling och jag är helt 
övertygad om att vi kommer leva upp till de förväntningarna. Max har en unik förmåga att hela tiden både 
göra mycket mål och bidra till laget. Han han har både tekniken och spelförståelsen för att på sikt spela i 
OV:s herrlag. Han visade senast på Sverigecupen att han även är en god försvarsspelare och en spelare som 
alltid ger allt och framtiden ser väldigt ljus ut för både Max och för OV Helsingborg”, Toni Johansson –
tränare för OV Herr. 

 "I förra veckan skrev vi U-avtal med en av Sveriges största 06-talanger och nu signerar vi en minst lika stor 
talang från vårt 2007-lag. OV Helsingborg är på frammarsch och vi som förening är oerhört glada och stolta 
för såväl att vi får fram talanger som att de vill stanna kvar i OV. Nu börjar dessutom unga spelare från 
andra håll i landet, vilka ska börja gymnasiet se OV som ett alternativ tillsammans med Filbornaskolans 
handbollsgymnasium vilket är ytterst glädjande.  

Det är många ideella ledare som varit inblandade i den framgångsvåg klubben börjar skönja. Flera årgångar 
visar framfötter i cuper och många unga spelare tar stora kliv i sin utveckling. Vi fortsätter arbeta för att 
våra ungdomar ska ha kul i OV och ges möjlighet att utvecklas som individer, både på och utanför planen”, 
Dennis Pettersson – OV Herrs Sportgrupp. 
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