29 september 2017

Mångsidig måltjuv
FREDAGSINTERVJUN (4). Mål på inlägg, retur, straff eller cykelspark – inget är
främmande för Genevad/Veinge IF:s mångsidige skyttekung Charlie Boson.
– Jag står ofta rätt och hugger som en typisk måltjuv. Slumpmålen brukar göras av mig – jag
är där med den sista touchen och drar dit bollen, säger 24-åringen.
Boson har de tre gångna säsongerna snittat runt 20 mål. Under 2017 noteras främsta säsongen
såväl spel- som målmässigt, där han med sina 22 fullträffar toppar skytteligan i division 5.
– Det har gått över förväntan. En bra omgivning med duktiga medspelare betyder givetvis
mycket för ens utveckling. Nyckeln är väl att jag som vänsterforward i en 4-3-3-uppställning
springer som en idiot och sedan lurar via farliga kontringar.
Genevad-fostrade Charlie – som även spelat i HBK från 13 till 18 års ålder och Snöstorp
Nyhem i division 3 2013 – tillhör onekligen den offensiva spetsen hos tabellettan GIF/VIF,
division 4-klara och i praktiken säkrade seriesegrare inför lördagens slutomgång borta mot
Bua.
– Vi har tre poängs försprång gentemot Norvalla samt elva plusmål till godo, så det mesta
talar för att vi vinner serien. Men jobbet ska göras och vi åker inte till Bua för att spela av
matchen – vi siktar på att vinna och glädja de nära och kära som hänger med i bussen för att
stötta oss i säsongens sista drabbning.
”Årets mål i Halland”
Genevad/Veinge blev tabellsexa som division 5-nykomlingar ifjol. I år har det Kim
Gustafsson-ledda gänget steppat upp ytterligare med hjälp av klassförstärkningar som
William Åberg (spelande assisterande tränare) och Besart Mazreku.
– Två spelare som kommit in starkt och är värdefulla på mittfältet med sin rutin från spel
högre upp i divisionerna. Vi är ett sammansvetsat kollektiv och med tanke på truppens
kapacitet är ett rimligt mål och tips att vi blir ett mittenlag i division 4 nästa år, förutspår
Boson.
Av årets 22 fullträffar (leder skytteligan med fyra måls marginal) har sju avlossats via
straffpunkten – men ingen pärla slår den magiska cykelsparken som betydde 1-1 i 2-1-segern
över Galtabäck hemma på Veinge IP den 9 september.
– Förmodligen årets mål i Halland. En helt galen träff och en fantastisk känsla. Jag fick ett
flackt inlägg från vänsterkanten och drog till med en höger bicykleta rakt upp i nättaket. Flera
av mina lagkompisar sa att det var det snyggaste målet de sett, avslutar målspottaren Charlie
Boson.
5 snabba till Charlie Boson…
1. Förebild som fotbollsspelare?
”Ronaldinho.”
2. Halländsk favoritidrottsplats?
”Örjans vall eller Falkenbergs IP. Ett roligt minne att ha spelat på Örjan med HP-laget förra
sommaren.”
3. Favoritlag?
”Manchester United.”
4. Ett speciellt fotbollsminne som etsat sig fast?
”Gothia Cup 2010 då HBK:s 17-årslag åkte på en rejäl hårtork av Jens Gustafsson (nu tränare
i IFK Norrköping) då vi tappade 2-0 till 2-2 mot Örebro och därmed missade A-slutspelet.”

5. Vilken typ av mål gör du allra helst?
”Bicykleta…”

Charlie Boson anger offensiva riktningen hos Genevad/Veinge.
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