22 september 2017

Hemvändare med lagkänsla
FREDAGSINTERVJUN (3). 17 fullträffar och viktig kugge hos division 3-klara Lilla
Träslövs FF, men för ödmjuka anfallaren Frida Ericsson är den givna parollen laget
före jaget.
– Vår främsta styrka är vårt enade kollektiv, att vi som lag aldrig ger oss och kör på i 90
minuter. Sammanhållningen i den här gruppen är helt fantastisk, säger Frida.
Frida, med sina 29 år, tillhör tillsammans med Johanna Josefsson Lilla Träslövs mer erfarna
pjäser i ett ungdomligt gäng som redan är klara för division 3 nästa år och som vid vinst på
Lagavallen mot KS Dam på söndag definitivt säkrar seriesegern i fyran.
– Det ser väldigt lovande ut med en bra stomme och kullen 00-01:or att bygga vidare på.
Givetvis går vi för serieseger på söndag, men det gäller att bibehålla ödmjukheten och
fortsätta med hårt arbete och konstruktiv fotboll.
Samtidigt hyllas ledarstaben:
– Patrik Danielsson är drivande och smart som huvudtränare och utöver honom har vi ett
flertal ledare som pushar och stöttar. Att det är så pass många involverade kring laget betyder
mycket och skapar en trygghet såväl kort- som långsiktigt.
"Jag är chockad…"
Radarpartern i kedjan, 16-åriga Ellen Heurlin, har producerat 32 mål (tvåa i skytteligan
bakom Stafsinges Olivia Andersson på 33) och Frida själv har öst in 17 baljor.
– Va? Jag är chockad… Jag hade inte koll på att det blivit så många mål. Jag har aldrig varit
någon större målskytt förut och tidigare har jag mestadels spelat innermittfältare. Vad gäller
samarbetet med Ellen agerar jag mer targetplayer och kommer och möter bollarna – Ellen
sticker på djupet och hotar med sina löpningar bakom backlinjen.
Frida Ericsson återvände hem till moderklubben Lilla Träslöv inför den här säsongen – "jag är
bosatt i Träslöv och har tre minuter från mitt hus till Östervi, så valet var ganska naturligt" –
efter två vändor i Tofta GoIF och sejourer i Varbergs BoIS och Åsa IF.
– Jag sluter cirkeln nu. Jag började som sex-sjuåring i Lilla Träslöv och det känns kul och rätt
att vara tillbaka. Min roll ute på planen är bland annat att peppa och mana på de andra –
Johanna Josefsson och lagkaptenen Louise Bengtsson är också pådrivare. Ibland har jag svårt
att vara tyst…
Heroisk upphämtning i seriefinalen
Serieledning inklusive 48 poäng och 93-16 i målskillnad omfattar en rad storsegrar, men det
är de täta och tuffa kamperna som utvecklar – exempelvis 2-2-dramat senast mot tabelltvåan
Stafsinge IF.
– En seriefinal som präglades av kamp och krigande på mitten. Vi låg under med 0-2 med tio
minuter kvar, men stod för en vass upphämtning med lysande inhopp via två mål från Riona
Mzi. Det var bitvis svårt, men vi visade härlig lagmoral och en poäng kändes som en seger.
Krysset mot Stafsinge innebär att Lilla Träslöv har avgörandet i egna händer beträffande
seriesegern – tre poäng mot KS Dam på söndag och guldhattarna kan plockas fram.
– Vi är redan klara för division 3-spel 2018 och i säsongens sista match kan vi nu ta hem
serien – givetvis inspirerande och något vi verkligen siktar på, understryker Frida Ericsson.

5 snabba till Frida Ericsson…
1. Förebild som fotbollsspelare?
"Victoria Svensson."
2. Halländsk favoritidrottsplats?
"Påskbergsvallen i Varberg."
3. Favoritlag?
"Djurgården och Arsenal."
4. Ett speciellt fotbollsminne som etsat sig fast?
"Seriesegern i division 4 med Varbergs BoIS 2011 och att jag kollade EM med bruten fot i
Ukraina 2012…"
5. Vilken typ av mål gör du allra helst?
"Nickmål – alltid en skön känsla när bollen sitter klockrent på pannan."

Lilla Träslövs Frida Ericsson jublar på huk till vänster
om lagkapten Louise Bengtsson.
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