Hallå Tobias Nilsson, fostrad i OIF numer Falkenbergs FF. Vinst senaste borta mot
tabelltvåan Åtvidaberg med 3 – 0 och därmed en fjärdeplats i Superettan. Är ni på väg upp till
Allsvenskan?
Hoppas det. Mot Åtvidaberg gjorde vi mål på våra chanser, även om de förde spelet. Att vi skulle vara
med och slåss i toppen av tabellen trodde vi inte i våras. Men efterhand som segrarna kommit så blir
självförtroendet så klart bättre, och vi är ett ung utvecklingsbart lag.
Du har fått beröm efter denna matchen, hur kändes det själv?
Jo, det var ok. Åtvidaberg tryckte på men vi kämpade och det var inte förrän den sista kvarten vi
lyckades avgöra.
FC Trollhättan (näst sist) hemma i nästa match, tre säkra pinnar?
Jo, vi går så klart för vinst. Det gäller bara att inte spela ”krampaktigt” då det är dessa matcher man
måste vinna för att hänga på täten.
På vilken plats i laget spelar du?
Jag började som yttermittfältare men spelar nu på mitten av oss tre, vi spelar oftast 4-3-2-1.
Du har gjort 2 mål i årets Superetta så här långt. Gjorde tre i fjol, passerar du fjolåret?
Jag hoppas det. Det har i år varit viktiga mål, då det betytt seger.
Årets två mål på frisparkar. Är detta något du tränar på extra?
Nja, lite flyt har jag haft då de båda nuddat vid spelare på vägen in.
Du har även gjort några ungdomslandskamper?
Ja, jag kom in som reserv i en landskamp inför EM-kvalet för U19, och gjorde mitt livs match. Därmed
kom jag med i kvalmatcherna. Vi var nära att gå till slutspel, men förlorade tyvärr mot England som
gjorde mål i slutminuterna. Annars hade vi varit med i EM-slutspelet.
Annars, vad gör du när det inte är träning eller match?
Jag jobbar lite på ett hotell här i Falkenberg. Dock tar fotbollen över mera, vi tränar ca 6 ggr i veckan
utöver matcherna. Mitt 3-årskontrakt går ut i år, men det ser hoppfullt ut om en förlängning.
Hinner du följa OIF något?
Ja, farsan och brorsan är ibland och kollar på FFF, och då träffas vi och snackar. Vet att det går bra
för OIF och att det är ett ungt duktigt lag. Jag kommer säkert hem och kollar någon gång.
OIF önskar Tobbe och FFF lycka till i slutspurten av serien. Allsvenskan nästa??
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