16-årige André Jeppsson är en målvaktstalang utöver det vanliga. Nu byter han Onslunda
IF mot Malmö FF.bild: mark hanlon
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TUNBY
Genom åren är det många fotbollsspelare från Tomelilla med omnejd
som tagit steget över till Malmö FF. Den senaste i raden är den 16-årige
målvakten André Jeppsson från Onslunda.
– Det ska bli jätteskoj. Målsättningen är förstås att få vakta målet i MFF:s A-lag någon gång i
framtiden, säger André.
Det var under förra hösten som André deltog i den lokala talangutvecklingen på Österlen.
Grabbarna som sammanstrålade där för att drillas fick bland annat spela ett par matcher mot
Malmö FF och Trelleborgs FF. André gjorde så pass bra ifrån sig att MFF fick upp ögonen för honom
och bjöd in honom till provträningar i december.
Och redan strax efter jul blev det klart att han skulle bli MFF:s spelare från och med i höst.
– Jag ville gå ut grundskolan i Tomelilla först men nu i dagarna ska jag flytta in till Malmö och börja
på fotbollsgymnasium där och träna fullt ut med MFF:s P16-lag, berättar André.

ingen ny omgivning
Det är dock ingen ny omgivning som André kommer till. Under hela våren har han varit inne i
Malmö och kört ett pass i veckan så grabbarna han ska träna med nu har han redan lärt känna.
Det "enda" nya är klasskamraterna på gymnasiet och den nya boendemiljön.
André Jeppsson började spela fotboll i Onslunda IF redan när han var i fem–sexårsåldern men det
var inte förrän han var runt elva–tolv som han bestämde sig för att satsa fullt ut på
målvaktssysslan.
Sedan dess har han emellertid visat fin fallenhet för denna uppgift. Själv säger han sig vara ganska
allround som målvakt och det finns inte någon förebild som han tagit efter heller.

– Jag är nog rättså hyfsad på det mesta men det är klart att allt kan bli bättre. Om jag ska säga
något speciellt som jag behöver träna på så är det spelet med fötterna och förmågan att
kommunicera med försvaret.
André verkar ha kommit till rätt omgivning för det ändamålet. Dels kommer han att träna på
skoltid och dels med sina MFF-kompisar. Det kommer att bli gott om tid till att utvecklas till en
framtida allsvensk målvakt.
– Ja, och jag är ju glad över att det blev just MFF och inte något annat allsvenskt lag. MFF har
alltid varit mitt favoritlag, avslutar André Jeppsson.

