20 oktober 2017

Optimist inför kvalavgörandet
FREDAGSINTERVJUN (6). Snöstorps mittbackslöfte Kosovar Sulejmani, 18, känner
enbart positiva vibbar inför söndagens avgörande division 3-kval hemma mot Göteborgs
FF.
– Jag tror på seger. Vi satsar hundra procent på att vinna. Vi har ett bra lag och uppträder vi
som senast mot Åstorp (2-1) har vi goda möjligheter att segra och därmed fixa division 3kontraktet, säger Kosovar och beskriver samtidigt de två inledande kvalmatcherna:
– 3-3-fajten mot Åsa var svängig med viss kalabalik medan vi borde vunnit med större siffror
än 2-1 mot Åstorp.
Sulejmani, ny i Snöstorp Nyhem FF-dressen sedan i somras då han lämnade moderklubben
HBK, har under höstspurten klivit fram som målsugen mittback – två mål i serieavslutningen
mot Lerkil (4-4) följdes av lika många i kvalinledningen mot Åsa.
– Jag har alltid haft målaptit och gör en hel del nickmål i samband med hörnor och frisparkar
utifrån. Mot Åsa kom jag löpande in mot bortre stolpen och nätade på hörna respektive
frispark via bröst och nick, kommenterar Sulejmani.
18-årige mittbackstalangen är en nyckelpjäs i SNFF-defensiven:
– Jag är viktig där bak. Jag vill vara en ledare på plan och gillar att styra och ställa.
Förhoppningsvis kan jag gå den långa vägen. Ambitionen är att spela på så hög nivå som
möjligt, men det gäller att ha tålamod och ta ett steg i taget.
"Aggressiv, följsam, brytningssäker"
Som ung och i seniorsammanhang tämligen färsk mittback gäller att ta för sig, vilket Kosovar
redan i hög grad visat prov på.
– Som mittback är jag aggressiv, följsam, brytningssäker och bra på att vinna dueller. Om
man då och då kan tillföra mål i offensiven är det en viktig bonus för laget.
Två dagar till kvalavgörandet mot Göteborgs FF – där Snöstorp leder gruppen på fyra poäng –
och inspirationen är givetvis på topp.
– Målsättningen har hela tiden varit att stanna kvar och nu har vi chansen att göra det på
hemmaplan inför våra supportrar. Vi är väldigt taggade inför söndagens match, fastslår
Kosovar Sulejmani.
5 snabba till Kosovar Sulejmani…
1. Förebild som fotbollsspelare?
"Sergio Ramos."
2. Halländsk favoritidrottsplats?
"Sannarp."
3. Favoritlag?
"Real Madrid."
4. Ett speciellt fotbollsminne som etsat sig fast?
"När vi vann SM med HBK i Lomma 2012."
5. Någon särskild favoritsituation ute på planen?
"En fin glidtackling och därefter lägga en skön crossboll."

Snöstorps backprofil Kosovar Sulejmani.
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