Låner unggutt fra Fulham
Skrevet av Joakim Ellingsen
søndag 01. februar 2015 15:46

Unggutten Josh Passley skal spille for Pompey den neste måneden.

Da Pompey spilte 0-0 borte mot topplaget Wycombe lørdag, var det med en 20 år gammel
forsvarsspiller fra Fulham på høyrebacken (vingback for anledningen). Josh Passley signerte
nylig en utlånskontrakt fra London-klubben og skal spille minimum den neste måneden for oss.

Passley kan spille både høyreback og midtstopper og har fått draktnummer 18 i Pompey.

- Han er en atletisk spiller som er veldig energisk. Han vil styrke stallen vår. Jeg har sammen
med trenerteamet vårt sett ham i aksjon flere ganger denne sesongen, og vi har likt hva vi har
sett. Han har allerede erfaring fra League Two og vi er takknemlige overfor Fulham - og da
spesielt Kit Symons - for at de lar oss få låne ham, kommenterer Pompey-manager Andy
Awford.

Awford er som kjent tidligere lagkamerat - men også en nær venn - av Kit Symons. Den tidligere
Pompey-spilleren Kit Symons er nå ansatt som Fulham-manager på permanent basis etter å ha
oppnådd gode resultater som midlertidig manager.

Med suksess i League Two
Passley var utlånt fra Fulham til Shrewsbury Town tidligere i sesongen. Da spilte han samtlige
kamper for dem i utlånsperioden og Shrewsbury holdt buret rent i fem av disse sju kampene noe Pompey altså også gjorde i Passleys debut for Pompey.
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- Pompey er en stor klubb med en stolt historie og jeg håper å bidra til at klubben tar flere seire
framover. Alt skjedde fort med denne overgangen. Jeg fikk en telefon fra sjefen (Kit Symons) en
kveld og neste dag skrev jeg under på en lånekontrakt med Pompey.

- Jeg var ganske nylig kommet tilbake fra et låneopphold i Shrewsbury, og jeg var veldig klar for
å prøve med i ligafotballen igjen Dette er veldig god erfaring for meg, og jeg spilte med stor
selvtillit i Shrewsbury. Jeg følte jeg ble bedre for hver kamp. Nå har jeg skrevet under for en
måned foreløpig, men jeg håper det går så bra at jeg får forlenget avtalen, kommenterer
Passley selv.

Her er Josh Passleys spillerprofil.
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