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Hallå Susanne ”Suss” Moberg, OIF:aren i Kristianstads DFF. Vinst i senaste matchen
mot Sunnanå SK, hur känns det?
Skönt med vinst. Speciellt då vi gjorde segermålet i 90:e minuten och därmed har vi nu fyra
poäng ner till Piteå på nedflyttningsplats.
Ni hade en seg start i årets serie, har ni kommit igång nu?
Ja, men nästa match har vi mot Kopparberg/Göteborg borta, vilket blir tuffare. I de två sista
omgångarna möter vi Hammarby och Stattena, som ligger precis före oss och sist. Vinst här
och den Allsvenska platsen är klar.
Vad gör du när du inte spelar fotboll?
Jag är utbildad lärare, och jobbar deltid på ett fritids. Arbetsplatsen ligger nära idrottsplatsen
så det klaffar bra med träningar. Vi tränar på eftermiddagen så jag är hemma vid samma tid
som andra med ett heltidsjobb. Matchdagar kan jag behöva ta fritt.
Är det flera i laget ”himmaifrån”?
Ja, Sofie Persson från Sövestad spelar också i laget, samt Antonia Göransson från Sjöbo.
Du är uttagen till U23-match mot Tyskland den 28 oktober. Hur känns det?
Det är jättekul. Vi är tre spelare i laget som skall vara med i Tyskland. Det är en
träningsmatch som egentligen inte gäller något, men om man sköter sig kan man komma med
i A-landslaget.
Vilka är dina mål inom fotbollen?
Att vinna SM-guld vore kul, och att komma med i A-landslaget vore inte fel. Sen har ju
damfotbollens proffsserie i USA startat igen. En dröm är att kanske en dag spela ”over there”.
Hinner du följa OIF något?
Det är inte så många kvar i laget sedan jag spelade där. Jag har kvar lite kontakt med de jag
spelade ihop med. Laget har föryngrats en hel del.
OIF önskar ”Suss” lycka till i sin framtida fotbollskarriär. Och en dag ses vi kanske på
Onslunda IP eller varför inte på någon större arena i ett EM eller VM-slutspel…..

