F11-12 SAMARBETE MED SANKT OLOF

GOTT NYTT ÅR
Önskar Lotta och Tommy.

Tis 12 jan 18.30-20.00 Träningen startar åter i Onslunda

28 dec
Årets sista cup för alla våra tjejer. I dag var vi många. Vi var 7 som spelade i 11 årslaget
och 13 som spelade 1 13 årslaget (i dag gick våra 12 åringar upp och spelade i en äldre
åldersklass för att våra 13 åringar också skulle få spela). Det blev en heldag från kl. 13.00

till 22.00 i Köpingebro för vi avsluta båda våra klasser på MC Donalds i Ystad. Hoppas att
dom få tjejer som uttalade sig om lite speltid får mer speltid i Kommunmästerskapet i
Tomelilla i början av februari.
Båda lagen fick spela vars 5 matcher. Båda lagen spela en oavgjord match och förlorade
dom andra. Rebecka Björkhultz gjorde många bra matcher och Julia Nilsson spelade för
första gången i detta lag och det gick bra för henne. 11 årslaget använde sig av följande
spelare Ellen Andersson, Emina Nilsson, Matilda Roswall, Tilda Karlsson, Ottilia Noelle,
Linnea Persson och Felicia Krantz. 13 årslaget använde sig av följande spelare Maria
Persson, Sanna Andersson, Viktoria Kacinskaja, Tove Isander, Nora Ingvarsson, Anna
Göransson, Rebecka Björkhultz, Louise Andersson, Julia Nilsson, Ronja Nilsson, Louise
Larsson och Evelina Krantz. Linnea Andersson var också med men kunde tyvärr inte spela
p.g.a. skada

Onsdagen 28 oktober
Kommunmästerskap i Jonebergshallen och vi spelar 6 matcher och gör vår allra bästa cup
någonsin. Anna Göransson gör 6 mål och blir delad skytteetta för flickor 12 år. Idag var det
12 årslaget som spelade och vi hade med Maria Persson som dispans. Vi skulle haft ett lag
för flickor 11 och ett lag för flickor 13 men där blev ingen grupp för dem. Nu blev det
endast 2 flickgrupper i hela turneringen men många pojkgrupper (lite tråkigt)
Första matchen bra spel men förlust mot Tomelilla med 2-1 Målskytt Anna Göransson
Andra matchen förlust mot Kivik med 3-0 men bra spel ändå.
Tredje matchen förlust mot Spjutstorp med 4-0 men ändå bra spel av tjejerna.
Fjärde matchen oavgjort mot Brantevik 1-1 efter en match vi borde ha vunnit. Målskytt
Anna Göransson
Femte matchen en riktig kanonmatch mot IFK Simrishamn som vi vinner med 3-2.
Målskyttar Anna Göransson, Nora Ingvarsson och Rebecka Björkhultz
Sjätte och sista matchen (som jag missade) spelade vi mot BSH och vi vinner med hela 4-1
efter mycket bra spel. I denna match gör Anna Göransson 3 mål och Nora Ingvarsson 1
mål.
Alla tjejerna gör toppinsatser och spelet blev bara bättre och bättre efter hand som vi
spelade under kvällen. Laget i kväll var målvakt Maria Persson och utespelare Louise
Andersson, Louise Larsson, Linnea Andersson, Rebecka Björkhultz, Nora Ingvarsson, Anna
Göransson och Evelina Krantz. Tack till alla föräldrar som hjälpte till i kiosken samt till
Sanna Andersson, Viktoria Kasinskaja och Tove Isander för att ni hejade fram laget.

Så då har vi haft vårt läger på Kvarnvallen. Vi var 16 tjejer och 2 ledare som startade
lägret kl. 18.00. Efter restaurangbesök, lite tävlingar och godisätande under kvällen
fortsatte vi nästa morgon med frukost städning och packning. Vi skulle sedan vara vid
gymnastiksalen redan kl.11.00 för då skulle föräldrarna vara beredda att möta sina döttrar
i fotboll. Vi var så många föräldrar att vi kunde göra en liten miniturnering med 2
föräldralag och 2 tjejlag. Detta uppskattades mycket av flickorna att föräldrarna var med
och spelade och tittade på.
Lotta och jag tyckte att det var ett lyckat läger och hoppas att ni tyckte detsamma.
Lördag förmiddag samling och avresa till Skurups fotbollshall med konstgräs på. Vi spela
matcher mot Skivarp på deras träningstid. Vi spelade 7-manna över hela planen. Vi var 13
spelare, men Ellen skadade handen innan matcherna började. Vi spelade 4 halvlekar och

halvlekarna slutade 1-0, 1-0, 3-1 och 0-1 så vi vann sammanlagt med 5-2. Tjejerna fick
spela mycket eftersom vi hade 2 uppställningar och man spela vars 2 halvlekar utom
målvaken Maria Persson som stod i mål i tre halvlekar och spela ute i en halvlek. Alla
tjejerna gjorde mycket bra ifrån sig men Lotta och jag vill berömma den endast nioåriga
Emilia Nilsson som fanns överallt på planen och gjorde en fantastisk match. Anna
Göransson gjorde tre av våra mål och Tove Isander och Maria Persson dom andra två.
Vår laguppställning 1:Maria Persson-Ottilia Noelle, Linnea Persson, Louise Larsson- Anna
Göransson, Sanna Andersson-Emina Nilsson. Laguppställning 2: Maria Persson- Rebecka
Björkhultz, Nora Ingvarsson, Matilda Roswall- Tove Isander, Viktoria Kacinskaja- Tilda
Karlsson
FOTBOLLSGALA PÅ FREDAGSVÄLLEN
Alla tjejerna som varit med och spelat matcher och tränat fick vars ett pris. Dom som
tränat allra mest fick också träningspris och det var fyra som fick detta. Tommys
ungdomspris till bästa kamrat gick till Ottilia Noelle i 11 årslaget och Louise Larsson i 12
årslaget. Nu blev det så att Louise fick det stora ungdomspriset i konkurrens av sex andra
nomineringar.
Vi har haft 53 träningar under året och av dessa har Anna Göransson och Nora Ingvarsson
varit med i samtliga. Dom har dessutom varit med i alla matcher också under det gångna
året.
Nora Ingvarsson 53 träningar
Anna Göransson 53 träningar
Linnea Persson 47 träningar
Louise Larsson 46 träningar
Ottilia Noelle 44 träningar
Viktoria Kacinskaja 44 träningar
Maria Persson 42 träningar
Linnea Andersson 40 träningar
Rebecka Björkhultz 40 träningar
Tove Isander 40 träningar
Sanna Andersson 38 träningar
Louise Andersson 37 träningar
Evelina Krantz 35 träningar
Tilda Karlsson 35 träningar
Emina Nilsson 35 träningar
Matilda Roswall 32 träningar
Felicia Krantz 29 träningar
Ellen Andersson 21 träningar
Ronja Nilsson 7 träningar
Marie Massamba 6 träningar
Utomhussäsongen är slut och här ser ni vilka som gjort våra mål och spelat våra matcher
i serien och cupen i Kristianstad. Vi har spelat 13 seriematcher. Vi har gjort 21 mål i serien
och cupen.
12 års laget: Viktoria Kasinskaja 6 mål
Tive Isander o Rebecka Björkhultz 4 mål
Evelina Crantz o Anna Göransson 3 mål
Louise Larsson 1 mål

Anna Göranson o Nora Ingvarsson har spelat alla matcherna och var med i cupen också.
Anna Göransson o Nora Ingvarsson 14 matcher
Linnea Andersson 13 matcher
Louse Larsson, Louise Andersson o Tove Isander 12 matcher
Rebecka Björkhultz o Evelina Crantz 11 matcher
Viktoria Kacinskaja 10 matcher
Maria Persson o Sanna Andersson 9 matcher
Ronja Nilsson 5 matcher
Linnea Persson 4 matcher
Ottilia Noelle 2 matcher.
OBS: Viktoria, Maria, Sanna o Tove har haft dispans och har därför inte kunnat spela alla
matcherna.
11 årslaget har spelat 11 seriematcher och gjort 11 mål (det var många 11:or)
11 års laget: Rebecka Björkhultz 3 mål
Louise Larsson , Felicia Crantz o Milla Larsson 2 mål
Linnea Persson o Evelina Crantz 1 mål
Det var inte mindre än 5 tjejer som spelade alla 11 seriematcherna det var Emina Nilsson,
Linnea Persson, Ottilia Noelle, Felicia Crantz och Tilda Karlsson.
Emina Nilsson, Linnea Persson, Ottilia Noelle, Felicia Crantz o Tilda Karlsson 11 matcher
Linnea Andersson 7 matcher
Louise Larsson 6 matcher
Ellen Andersson o Milla Larsson 5 matcher
Maria Massamba o Rebecka Björkhultz 4 matcher
Matilda Roswall 2 matcher
Anna Göransson, Evelina Crantz o Amanda Bentsen 1 match

Kommande match
Referat

Övrigt
Se aktuell
serie F11
Se aktuell
serie F12

Sön 4 oktober
Årets sista seriematch för 12 årslaget spelades på Janstorps idrottsplats på
söndagsförmiddagen. Jag berätta för någon vecka sen att ingen domare
kom till Janstorps idrottsplats när vårt 11 årslag spelade och jag själv fick
agera domare. I dag var där 2 domare som dömde. Det blåste enormt
mycket så det var svårt att få till något ordnat spel. Vi börja matchen bra
och tog ledningen med 1-0 i början av första halvlek. Det var Anna
Göransson som slog en fin passning till Evelina Krantz som placerade
bollen uppe i målvaktens högra hörn. Vi fortsatte att spela bra och vaska
fram en del målchanser till. Precis lite innan pausvilan gör Janstorp mål på

frispark och ställningen är 1-1 paus. Andra halvlek hade båda lagen en del
målchanser men vår duktiga målvakt Maria Persson spelade väldigt säkert
i målet. Slutresultatet blev 1-1 och alla våra tjejer spelade precis så bra
som dom kan när dom är som bäst. Laget var det här idag: Målvakt Maria
Persson. Backar Louise Larsson, Linnea Andersson, Louise Anderssson och
Anna Göransson. Anfallare Rebecka Björkhultz, Nora Ingvarsson, Viktoria
Kacinskaja, Evelina Krantz och Tove Isander

Sön 27.9
11 års lagets sista match för året spelades på Onslunda idrottsplats.
Flickorna mötte BSH som är en sammanslagning av Borrby, Hammenhög
och Skillinge. Tjejerna gör en mycket bra första halvlek men kom i
underläge med 2-0 innan pausvilan. Vi fortsätter i andra halvlek att spela
mycket bra som vi gjort i alla dom andra höstmatcherna också. I början av
andra halvlek spelar vi oss fint igenom BSHs försvar och Louise Larsson
avslutar anfallet genom att reducera till 2-1. Vi fortsätter nu att skapa flera
fina målchanser men räddar inte deras målvakt så går skotten i stolparna
eller utanför. I slutet av matchen gör BSH 3-1. Men alla i laget har gjort
mycket bra ifrån sig. I dag var laget det här: Målvakt Linnea Andersson.
Försvarare: Emina Nilsson, Linnea Persson och Ottilia Noelle. Anfallspelare:
Louise Larsson, Felicia Krantz, Ellen Anderssson och Tilda Karlsson.

Lör 26.9
Match på Kvarnvallen för vårt 12 årslag på förmiddagen. Denna match
skulle egentligen spelats i torsdagskväll men då kunde inte Brantevik.
Detta kan vara 12 årslagets sista match på Kvarnvallen i 7-manna. Till
nästa år skissar vi på att börja med 11-manna. Jag har skrivet ibland att
fotbollen inte alltid är rättvis och så var det faktisk idag. Brantevik gjorde 3
mål i första halvlek men vi hade det mesta av spelet i första halvlek men
kunde inte göra mål så det var 3-0 i paus. Vi prata i paus om hur vi skulle
komma in i matchen och gjorde en del ändringar i laguppställningen.
Andra halvlek var vi helt överlägsna i spelet. Vi pressade hela tiden och
efter ca: 10 minuter gör Tove Isander 1-3. Vi fortsätter att ösa på men får
inte in bollarna i målet. Viktoria Kacinskaja gör en kanonmatch på mitten
och har chans på chans men kan inte få in bollen i mål. I sista minuten gör
däremot Brantevik mål och matchen slutar med en 4-1 förlust. Alla
tjejerna gör mycket bra ifrån sig och det är bara målen som fattas men
dom gör vi nästa år istället. Laget idag var det här: Linnea Andersson,
Louise Andersson, Linnea Persson, Louise Larsson, Nora Ingvarsson, Sanna
Andersson, Tove Isander, Anna Göransson och Viktoria Kacinskaja
Tors 24 sept.
I dag 3 månader till julafton. En bra träning och vi var 13 som träna.
Tis 22 sept.
Ingen träning under kvällen. Vi titta på när 14 årsflickorna hade träning. I
kväll var precis allihop där och roligt var att Matilda också kom. Vi tackar

Lotta för de goda pannkakorna.
Sön 20 sept.
I dag match på Janstorps idrottsplats som heter Kämpevallen för vårt 11
årslag. Det blev en liten konstig match. Tur var att jag hade med mig Lotta
idag som ledare för när matchen skulle börja kl. 10.30 var där ingen
domare kommen. Ledarna i Janstorp ringde till någon i Skurup som skulle
komma. Men när klockan närma sig 11.00 och ingen domare kom fick jag
själv vara domare i Janstorp. Det fanns ingen pipa på idrottsplatsen heller
så jag fick prata istället för att blåsa. Det kom aldrig någon domare så jag
fick agera domare hela tiden. Flickorna i vårt lag kämpade bra hela tiden
men vi var bara 8 spelare och Janstorp var 11 så dom kunde byta mycket
mer. Vi stod upp mycket bra men lyckades inte göra mål på våra chanser.
Lilla yrvädret Emina Nilsson var rent strålande i målet och gjorde flera
kanonräddningar. I paus ledde Janstorp med 2-0 och till slut blev
resultatat 4-0. Vårt lag idag var det här: Målvakt var Emina Nilsson.
Försvarare var Linnea Persson, Linnea Anderson och Ottilia Noelle.
Anfallspelare var Felicia Krantz, Tilda Karlsson, Ellen Andersson och Anna
Göransson
13.9 2009
Match på förmiddagen i Onslunda för 11 årslaget mot Charlo/Rynge. Innan
matchen kom igång var det lite regn men sen blev det bättre väder. Vi var
idag bara 1 avbytare så det blev till att spela mycket och vilken bra match
det blev. I våras när vi mötte Charlo/Rynge vann dom med 7-0 så idag sa
vi till varandra att det skulle bli bättre och det blev det också. I början av
matchen gör Charlo/Rynge 2 mål men efter det så är det vi som har
spelet. Efter ett mönsteranfall med många fina passningar avslutar Louise
Larsson med ett vackert mål. Nu är ställningen 2-1 och det är också
ställningen i paus. Vi fortsätter nu i andra halvlek att skapa många
målchanser främst genom Felicia Crantz och Louise Larsson. Men
bolluslingen vill inte in i målet och till slut gör Charlo/Rynge 3-1. Detta
resultat var inte riktigt rättvist för matchen kunde lika gärna slutat 3-3.
Flickorna gör idag en storstilat match och alla skötte sig utmärkt. Laget
idag Linnea Andersson som målvakt. Emina Nilsson, Linnea Persson och
Ottilia Noelle som försvarare. Ellen Andersson, Tilda Karlsson, Felicia
Crantz och Louise Larsson som anfallare.

10 september
12 årslagets 4:e match under hösten. En mycket fin kväll på Kvarnvallen
och match mot Sövestad. Vi började bra och hade spelet hela första
halvlek men kunde inte göra mål på chanserna som dök upp. I halvlek var
ställningen 0-0. Vi pratade igenom i pausen och ändra lite på laget. Maria
Persson gjorde en mycket bra andra halvlek. I början av andra halvlek gör
Anna Göransson 1-0 till oss och det kändes alldeles rätt. En stund senare
utökar Louise Larsson ställningen till 2-0. Vi pressar på bra och Evelina
Krantz har ett bra frisparksskott som det nästan blir mål på. Louise
Larsson och Anna Göransson har vars ett stolpskott i samma anfall och där
kunde vi ha punkterat matchen till 3-0. I slutet gör istället Sövestad 1-2.
När matchen är slut har vi vunnit vår första höstmatch och alla tjejerna är
glada och det skall dom vara för dom har gjort en alldeles utmärkt match.
Laget såg ut så här ikväll: Linnea Andersson, Louise Andersson, Anna
Göransson, Louise Larsson, Maria Persson, Sanna Andersson, Evelina

Crantz, Nora Ingvarsson och Tove Isander
7.9 2009
I kväll match på Möllevallen i Skivarp för vårt 11-årslag. I våras när vi
mötte Skivarp hemma i Onslunda gjorde vi en mycket bra match men
oturligt förlora vi denna match med 2-1. I kväll gjorde våra tjejer en
kanonmatch med bara en avbytare. Skivarp tog ledningen i mitten av
första halvlek men vi kvitterade innan pausvilan till 1-1 genom Evelina
Crantz. Det var ett frisparksmål som Evelina placerade knallhårt uppe i
nättaket. I början av andra halvlek gör Skivarp 2-1 men vi fortsätter att
pressa. Louise Larsson skjuter i stolpen efter ännu ett frisparsskott från
Evelina Crantz som där blir retur på. När matchen är slut har vi förlorat
med 2-1 men tjejerna har kämpat storstilat allihop men vi plussar lite
extra för duktige vänsterbacken Louise Larsson. Följande lag spelade idag:
Emina Nilsson, Ottilia Noelle, Linnea Persson, Louise Larsson, Tilda
Karlsson, Felicia Crantz, Ellen Andersson och Evelina Crantz.

4.9 2009
För första gången under mina nästan 2 år som ledare för Er missa jag Er
match i går kväll mot Tomelilla på bortaplan. Under året har Lotta Persson
tillkommit som ledare och hon gör det mycket bra. För första gången också
under dom här 2 åren hade vi en ny målvakt och det var Linnea
Andersson. Linnea gjorde det bra och har tidigre provat målvaktsysslan
när Onslunda var eget lag. Vi började matchen bra och tog ledningen med
1-0 genom Viktoria Kassinskaja. Vi fortsatte att spela bra men kom i
underläge med 1-3 i paus. I andra halvlek kom Tomelilla igång och gjorde
ytterligare 3 mål vilket gav resultatet 1-6. Alla dessa underbara tjejer skall
ha beröm för sin insats men vi plussar extra för Louise Anderson som
gjorde en bra match som högerback och nu väntar ny hemmamatch på
torsdag på Kvarnvallen mot Sövestad. Laget som spelade var: Linnea
Andersson, Louise Andersson, Anna Göransson, Louise Larsson, Nora
Ingvarsson, Maria Persson, Viktoria Kassinskaja, Tove Isander och Evelina
Crantz
Andra matchen på mindre än en vecka för 12 årstjejerna. På förmiddagen
mötte man Spjutstorp på Bäckavallen. Det var regn nästan hela matchen
och vi förlorade ganska klart. I paus stod det 3-1 till Sjutstorp och när
matchen var slut hade Spjutstorp gjort ytterligare 4 mål och vann med 71. Segern blev lite för stor för spelet var jämnare än resultatet. Vi har så
förbaskat svårt för att göra mål. På 2 matcher har vi bara gjort 1 mål. Vårt
mål idag gjorde Rebecka Björkhultz. Vårt lag idag var det här: Maria
Persson, Louise Anderson, Anna Göransson, Linnea Andersson, Louise
Larsson, Evelina Crantz, Nora Ingvarsson, Rebecka Börkhultz, Tove
Isander och Viktoria Kassinskaja.
Så har också 11 årslaget spelat sin första match. I kväll spelade 11
årslaget hemma i Onslunda mot LEV 06. Flickorna gjorde en riktigt bra
match och direkt efter avspark gjorde Rebecka Björkhultz 1-0 till oss. Vi
spelade en fin fotboll hela matchen och pressade LEV oerhört hela tiden.
Det var egentligen deras otroligt duktiga målvakt som gjorde att
ställningen bara var 2-1 till oss i paus. Då hade också Felicia Crantz gjort
ett vackert mål. I andra halvlek gör LEV 2 mål på sina chanser och vi
kommer i underläge med 3-2. Vi bara öser på hela andra halvlek men

deras duktige målvakt och stolpar och ribbor är i vägen hela tiden. Men till
slut gör vi 3-3 genom Rebecka Björkhultz och vi har tagit vårt första
höstpoäng. Felicia Crantz var mycket duktig idag och det var också Tilda
Karlsson. Jag måste också berätta att Tilda bjöd på muffins efter matchen.
Laget var det här: Emina Nilssson, Linnea Persson, Ottilia Noelle, Linnea
Andersson, Ellen Andersson, Felicia Crantz, Tilda Karlsson och Rebecka
Björkhultz
Första höstmatchen avklarad efter 5 träningar. På de 3 förstaträningarna
var vi bara 7-8 tjejer men på de 2 sista träningarna har vi varit 17 tjejer
och det är nästan 100% uppslutning. I kväll var det vårt 12 årslag som på
Kvarnvallen spela mot LEV. Vi gjorde ingen bra första halvlek utan kom i
underläge med 3-0 innan paus. Vi talade om i pausen att hjälpa varandra
och att spela ett bättre spel. Det hjälpte och vi gör en bra andra halvlek. Vi
skapade en del målchanser men lyckades inte få till det riktigt. När
matchen var slut hade vi förlorat med 4-0. Nu har vi 2 träningar till att
slipa formen och sen möter vi Spjutstorp på lördag. Alla tjejerna skall vara
nöjda med sin insats i andra halvlek. I kväll ställde vi upp med följande
lag: Anna Göranssson, Louise Andersson, Linnea Andersson, Louise
Larsson, Nora Ingvarsson, Rebecka Björkhultz, Viktoria Kassinnskaja,
Ronja Nilsson, Evelina Crantz, Tove Isander och Sanna Andersson.

Denna veckan har det varit mycket fotboll. Först fotbollsskolan måndag till
onsdag. Sen spelar vårt 11 årslag i tisdagskväll och i onsdagskväll spelade
vårt damlag mot Spjutstorp. Så det kändes rätt så skönt att detta var sista
matchen på ett tag när vi åkte ner till Brantevik på torsdagskvällen för att
möta deras 12 årslag. Detta blev en trevlig tillställning och efter 0-0 i paus
vann vi matchen med 2-1. Detta var en riktig lagseger och alla tjejerna var
lika duktiga. Tove Isander och Viktoria Kacinskaja gjorde våra mål.
Branteviks mål kom på straff men Maria Persson räddade den först men
dom gjorde mål på returen. Laget såg ut så här: Maria Persson, Louise
Andersson, Linnea Andersson, Anna Göransson, Nora Ingvarsson, Ronja
Nilsson, Tove Isander, Rebecka Björkhultz och Viktoria Kacinskaja. Både
Lotta och jag är glada för dom 7 poäng vi har tagit under vårsäsongen.

Direkt efter andra dagen på fotbollsskolan åkte 11 årslaget till Onslunda
för att spela sin sista match innan sommaruppehållet mot Janstorp. I paus
var ställningen 4-0 till Janstorp och jag tyckte att det var lite svårt med
markeringarna under halvleken. När flickorna kom ut till pausvilan sa dom
att Janstorp är 1 spelare mer på planen och att det var svårt med
markeringen. Jag sade inget till motståndarna i pausen men dom var rätt
antal på planen i andra halvlek. Vi förlorade matchen med 6-1 men hade
många målchanser i andra halvlek. Felicia Crantz gjorde ett mycket
vackert mål. Bra match i andra halvleken gjorde målvakten Emina Nilsson.
Janstorp erkände efter matchen att dom spelat med en spelare för mycket
i första halvlek. Det var en förälder som hade hand om laget och han
trodde nog att man skulle vara 7 utespelare och en målvakt. Vi gjorde
ingen stor affär av detta eftersom serierna skall lottas om innan hösten då
vi tar nya tag och skall ha mer än 3 poäng. Laget var det här: Rebecka
Björkhultz, Linnéa Persson, Linnea Andersson, Ottilia Noelle, Tilda
Karlsson, Matilda Roswall, Emina Nilsson och Felicia Crantz.

Direkt efter vår loppmarknad (Sankt Olofs) spelade vårt 12 årslag match
mot Janstorp på Kvarnvallen. Janstorp ligger högt upp i tabellen men vi
chockstarta och tog ledningen med 2-0 efter mindre än 10 minuter spelade
av matchen. Vi gör en mycket bra första halvlek och har en 2-1 ledning till
sista minuten av första halvlek. I andra halvlek gör Janstorp 4 mål och vi
förlorar matchen med 6-2. Vi har många målchanser i andra halvlek så
matchen kunde lika väl slutat 6-6. Våra mål idag gjorde Anna Göransson
och Rebecka Björkhultz. Idag gjorde Anna Göransson en mycket bra
match. Laget var det här: Maria Persson, Nora Ingvarsson, Linnea
Andersson, Louise Larsson, Rebecka Björkhultz, Sanna Anderssson, Anna
Göransson, Tove Isander, Evelina Crantz och Louise Andersson.
11 årslaget spelade sin 5:e seriematch igår mot BSH I Hammenhög.
Tjejerna gjorde en riktigt bra match. I paus var ställningen 1-0 till BSH. Vi
hade många bra lägen att göra mål i båda halvlekarna men fick inte till det
riktigt på slutet. BSH hade en mycket bra back som tog det mesta från
våra anfallare. Matchen slutade med en 2-0 förlust men ni kämpade bra
allihop och skall vara stolta för er insats. Laget som spelade idag var det
här:Louise Larsson, Ottilia Noelle, Linnea Andersson, Linnéa Persson,
Emina Nilsson, Matilda Roswall, Tilda Karlsson, Felicia Crantz och Milla
Larsson.

10 september
12 årslagets 4:e match under hösten. En mycket fin kväll på Kvarnvallen
och match mot Sövestad. Vi började bra och hade spelet hela första
halvlek men kunde inte göra mål på chanserna som dök upp. I halvlek var
ställningen 0-0. Vi pratade igenom i pausen och ändra lite på laget. Maria
Persson gjorde en mycket bra andra halvlek. I början av andra halvlek gör
Anna Göransson 1-0 till oss och det kändes alldeles rätt. En stund senare
utökar Louise Larsson ställningen till 2-0. Vi pressar på bra och Evelina
Krantz har ett bra frisparksskott som det nästan blir mål på. Louise
Larsson och Anna Göransson har vars ett stolpskott i samma anfall och där
kunde vi ha punkterat matchen till 3-0. I slutet gör istället Sövestad 1-2.
När matchen är slut har vi vunnit vår första höstmatch och alla tjejerna är
glada och det skall dom vara för dom har gjort en alldeles utmärkt match.
Laget såg ut så här ikväll: Linnea Andersson, Louise Andersson, Anna
Göransson, Louise Larsson, Maria Persson, Sanna Andersson, Evelina
Crantz, Nora Ingvarsson och Tove Isander
7.9 2009
I kväll match på Möllevallen i Skivarp för vårt 11-årslag. I våras när vi
mötte Skivarp hemma i Onslunda gjorde vi en mycket bra match men
oturligt förlora vi denna match med 2-1. I kväll gjorde våra tjejer en
kanonmatch med bara en avbytare. Skivarp tog ledningen i mitten av
första halvlek men vi kvitterade innan pausvilan till 1-1 genom Evelina
Crantz. Det var ett frisparksmål som Evelina placerade knallhårt uppe i
nättaket. I början av andra halvlek gör Skivarp 2-1 men vi fortsätter att
pressa. Louise Larsson skjuter i stolpen efter ännu ett frisparsskott från
Evelina Crantz som där blir retur på. När matchen är slut har vi förlorat
med 2-1 men tjejerna har kämpat storstilat allihop men vi plussar lite

extra för duktige vänsterbacken Louise Larsson. Följande lag spelade idag:
Emina Nilsson, Ottilia Noelle, Linnea Persson, Louise Larsson, Tilda
Karlsson, Felicia Crantz, Ellen Andersson och Evelina Crantz.
4.9 2009
För första gången under mina nästan 2 år som ledare för Er missa jag Er
match i går kväll mot Tomelilla på bortaplan. Under året har Lotta Persson
tillkommit som ledare och hon gör det mycket bra. För första gången också
under dom här 2 åren hade vi en ny målvakt och det var Linnea
Andersson. Linnea gjorde det bra och har tidigre provat målvaktsysslan
när Onslunda var eget lag. Vi började matchen bra och tog ledningen med
1-0 genom Viktoria Kassinskaja. Vi fortsatte att spela bra men kom i
underläge med 1-3 i paus. I andra halvlek kom Tomelilla igång och gjorde
ytterligare 3 mål vilket gav resultatet 1-6. Alla dessa underbara tjejer skall
ha beröm för sin insats men vi plussar extra för Louise Anderson som
gjorde en bra match som högerback och nu väntar ny hemmamatch på
torsdag på Kvarnvallen mot Sövestad. Laget som spelade var: Linnea
Andersson, Louise Andersson, Anna Göransson, Louise Larsson, Nora
Ingvarsson, Maria Persson, Viktoria Kassinskaja, Tove Isander och Evelina
Crantz
-------------------------------------------------------------------------------------Andra matchen på mindre än en vecka för 12 årstjejerna. På förmiddagen
mötte man Spjutstorp på Bäckavallen. Det var regn nästan hela matchen
och vi förlorade ganska klart. I paus stod det 3-1 till Sjutstorp och när
matchen var slut hade Spjutstorp gjort ytterligare 4 mål och vann med 71. Segern blev lite för stor för spelet var jämnare än resultatet. Vi har så
förbaskat svårt för att göra mål. På 2 matcher har vi bara gjort 1 mål. Vårt
mål idag gjorde Rebecka Björkhultz. Vårt lag idag var det här: Maria
Persson, Louise Anderson, Anna Göransson, Linnea Andersson, Louise
Larsson, Evelina Crantz, Nora Ingvarsson, Rebecka Börkhultz, Tove
Isander och Viktoria Kassinskaja.
Så har också 11 årslaget spelat sin första match. I kväll spelade 11
årslaget hemma i Onslunda mot LEV 06. Flickorna gjorde en riktigt bra
match och direkt efter avspark gjorde Rebecka Björkhultz 1-0 till oss. Vi
spelade en fin fotboll hela matchen och pressade LEV oerhört hela tiden.
Det var egentligen deras otroligt duktiga målvakt som gjorde att
ställningen bara var 2-1 till oss i paus. Då hade också Felicia Crantz gjort
ett vackert mål. I andra halvlek gör LEV 2 mål på sina chanser och vi
kommer i underläge med 3-2. Vi bara öser på hela andra halvlek men
deras duktige målvakt och stolpar och ribbor är i vägen hela tiden. Men till
slut gör vi 3-3 genom Rebecka Björkhultz och vi har tagit vårt första
höstpoäng. Felicia Crantz var mycket duktig idag och det var också Tilda
Karlsson. Jag måste också berätta att Tilda bjöd på muffins efter matchen.
Laget var det här: Emina Nilssson, Linnea Persson, Ottilia Noelle, Linnea
Andersson, Ellen Andersson, Felicia Crantz, Tilda Karlsson och Rebecka
Björkhultz
Första höstmatchen avklarad efter 5 träningar. På de 3 första
träningarna var vi bara 7-8 tjejer men på de 2 sista träningarna har vi
varit 17 tjejer och det är nästan 100% uppslutning. I kväll var det vårt 12
årslag som på Kvarnvallen spela mot LEV. Vi gjorde ingen bra första
halvlek utan kom i underläge med 3-0 innan paus. Vi talade om i pausen
att hjälpa varandra och att spela ett bättre spel. Det hjälpte och vi gör en
bra andra halvlek. Vi skapade en del målchanser men lyckades inte få till
det riktigt. När matchen var slut hade vi förlorat med 4-0. Nu har vi 2
träningar till att slipa formen och sen möter vi Spjutstorp på lördag. Alla

tjejerna skall vara nöjda med sin insats i andra halvlek. I kväll ställde vi
upp med följande lag: Anna Göranssson, Louise Andersson, Linnea
Andersson, Louise Larsson, Nora Ingvarsson, Rebecka Björkhultz, Viktoria
Kassinnskaja, Ronja Nilsson, Evelina Crantz, Tove Isander och Sanna
Andersson.
Hoppas att så många som möjligt kan närvara på första träningen.
Sommarhälsningar från ledarna.
Hoppas att ni har ett skönt sommarlov med mycket bad och andra
utflykter.
Denna veckan har det varit mycket fotboll. Först fotbollsskolan måndag till
onsdag. Sen spelaa vårt 11 årslag i tisdagskväll och i onsdagskväll spelade
vårt damlag mot Spjutstorp. Så det kändes rätt så skönt att detta var sista
matchen på ett tag när vi åkte ner till Brantevik på torsdagskvällen för att
möta deras 12 årslag. Detta blev en trevlig tillställning och efter 0-0 i paus
vann vi matchen med 2-1. Detta var en riktig lagseger och alla tjejerna var
lika duktiga. Tove Isander och Viktoria Kacinskaja gjorde våra mål.
Branteviks mål kom på straff men Maria Persson räddade den först men
dom gjorde mål på returen. Laget såg ut så här: Maria Persson, Louise
Andersson, Linnea Andersson, Anna Göransson, Nora Ingvarsson, Ronja
Nilsson, Tove Isander, Rebecka Björkhultz och Viktoria Kacinskaja. Både
Lotta och jag är glada för dom 7 poäng vi har tagit under vårsäsongen. Ni
får nu ha ett trevligt sommarlov med mycket sol öch bad. Vi kommer att
skriva här på denna sidan när vi återupptar träningen igen.
Direkt efter andra dagen på fotbollsskolan åkte 11 årslaget till Onslunda
för att spela sin sista match innan sommaruppehållet mot Janstorp. I paus
var ställningen 4-0 till Janstorp och jag tyckte att det var lite svårt med
markeringarna under halvleken. När flickorna kom ut till pausvilan sa dom
att Janstorp är 1 spelare mer på planen och att det var svårt med
markeringen. Jag sade inget till motståndarna i pausen men dom var rätt
antal på planen i andra halvlek. Vi förlorade matchen med 6-1 men hade
många målchanser i andra halvlek. Felicia Crantz gjorde ett mycket
vackert mål. Bra match i andra halvleken gjorde målvakten Emina Nilsson.
Janstorp erkände efter matchen att dom spelat med en spelare för mycket
i första halvlek. Det var en förälder som hade hand om laget och han
trodde nog att man skulle vara 7 utespelare och en målvakt. Vi gjorde
ingen stor affär av detta eftersom serierna skall lottas om innan hösten då
vi tar nya tag och skall ha mer än 3 poäng. Laget var det här: Rebecka
Björkhultz, Linnéa Persson, Linnea Andersson, Ottilia Noelle, Tilda
Karlsson, Matilda Roswall, Emina Nilsson och Felicia Crantz.
Direkt efter vår loppmarknad spelade vårt 12 årslag match mot Janstorp
på Kvarnvallen. Janstorp ligger högt upp i tabellen men vi chockstarta och
tog ledningen med 2-0 efter mindre än 10 minuter spelade av matchen. Vi
gör en mycket bra första halvlek och har en 2-1 ledning till sista minuten
av första halvlek. I andra halvlek gör Janstorp 4 mål och vi förlorar
matchen med 6-2. Vi har många målchanser i andra halvlek så matchen
kunde lika väl slutat 6-6. Våra mål idag gjorde Anna Göransson och
Rebecka Björkhultz. Idag gjorde Anna Göransson en mycket bra match.
Laget var det här: Maria Persson, Nora Ingvarsson, Linnea Andersson,
Louise Larsson, Rebecka Björkhultz, Sanna Anderssson, Anna Göransson,
Tove Isander, Evelina Crantz och Louise Andersson.
11 årslaget spelade sin 5:e seriematch igår mot BSH I Hammenhög.
Tjejerna gjorde en riktigt bra match. I paus var ställningen 1-0 till BSH. Vi
hade många bra lägen att göra mål i båda halvlekarna men fick inte till det
riktigt på slutet. BSH hade en mycket bra back som tog det mesta från
våra anfallare. Matchen slutade med en 2-0 förlust men ni kämpade bra

allihop och skall vara stolta för er insats. Laget som spelade idag var det
här:Louise Larsson, Ottilia Noelle, Linnea Andersson, Linnéa Persson,
Emina Nilsson, Matilda Roswall, Tilda Karlsson, Felicia Crantz och Milla
Larsson.
11 årslaget match torsdagen den 4 juni mot BSH i Hammenhög kl. 18.30.
Samling Onslunda IP kl.17.15
OBS: 12 årslagets match mot Janstorp är flyttad till söndagen den 14 juni
kl. 16.00 på Kvarnvallen efter loppmarknaden.
Matchen för 11 årslaget blev flyttad till Kvarnvallen. Dagens motståndare
Spjutstorp hade innan denna match inte förlorat någon match i serien inte
heller släppt in något mål. Hade 20-0 i målkvot. Vi gör idag en riktig bra
match. När matchen började hade vi inte någon målvakt och var bara 7
spelare. Emina började med att stå i mål och klarade det bra. Efter en
stund kom Rebecka som sen stod resten av matchen och gjorde det riktigt
bra. I paus var ställningen 0-2 och när matchen var slut var det 0-3 till
Spjutstorp. Jag är riktigt nöjd med er insats idag tjejer. Vi hade många
fina målchanser men fick inte till det riktigt på slutet. Laget var det här:
Emina Nilsson, Ottilia Noelle, Linnea Andersson, Linnéa Persson, Tilda
Karlsson, Felicia Crantz, Marie Massamba och Rebecka Björkhultz. Match
redan på torsdag mot BSH i Hammenhög kl.18.30. Samling på Onslunda
idrottsplats kl. 17.15
Match för 11 årslaget på Kvarnvallen söndagen den 31 maj mot Spjutstorp
kl .11.00 Samling på Kvarnvallen kl. 10.00
Vilken bra match ni gör i kväll när vi möter IFK Simrishamnn på
Kvarnvallen. Simrishamn hade innan denna match inte förlorat någon
poäng under denna säsong och så går ni ut och spelar 0-0 mot detta lag.
Vi har många målchanser men får inte till det riktigt på slutet. Vi ledare är
väldigt nöjda med er insats i kväll. I kväll var vi 6 avbytare och ni var
precis lika duktiga allihop. Laget var det här: Maria Persson, Nora
Ingvarsson, Linnea Persson, Louise Larsson, Anna Göransson, Sanna
Andersson, Viktoria Kacinnskaja, Lousie Andersson, Rebecka Björkhultz,
Ronja Nilsson, Evelina Crantz, Linnéa Persson och Ottilia Noelle.
Match för 12 årslaget tisdagen den 26 maj kl .19.00 mot IFK Simrishamn.
Samling Kvarnvllen kl. 18.00
OBS: iNGEN TRÄNING PÅ TISDAGEN
Cupen i Kristianstad är nu spelad och ni gjorde bra ifrån er allihop. Vi
samlades tidigt på morgonen och åkte upp till Kristianstad. Detta var
första cupen utomhus för både Lotta och undertecknad med er. Vi fick 2
sena återbud på morgonen så vi hade bara en avbytare men samtidigt fick
ni spela mycket och det vet jag att ni vill. Första matchen mot Köpingebro
som har ett bra 12 årslag. I denna match kom vi i underläge med 5-0 men
gjorde sen en mycket bra andra halvlek så resultatet blev 1-7. Målet i
denna match gjorde Rebecka Björkhultz. Efter fika var det dags för
fotografering både i lag och enskilt. Nästa match mot Everöd spelade vi
mycket bra och vi borde vunnit men den blev 0-0. Sista
gruppspelsmatchen spelade vi mot Grevie och förlorade med 5-1 efter mål
av Anna Göransson. Vi ledare är nöjda med er insats och plussar lite extra
för Linnéa Persson backspel och Maria Perssons målvaktspel. Laget som
spelade idag var det här: Maria Persson, Ottilia Noelle , Linnéa Persson,
Louise Larsson, Rebecka Björkhultz, Nora Ingvarsson, Anna Göransson och
Tove Isander.
Ny match redan på tisdagen den 26 maj på Kvarnvallen mot IFK
Simrishamn kl. 19.00 samling 18.00

Ny match idag för 11 årslaget. Idag spelade vi mot Charlo/Rynge i Svarte.
Jag skrev att i förra matchen inte de var rättvist att vi förlorade, men idag
var det rättvist att vi förlorade. Vi förlorade med 7-0 efter 4-0 i halvtid.
Idag spelade Amanda Bentsen sin första match i 7-mannafotboll och
gjorde bra ifrån sig. Det gjorde även de andra flickorna men vi plussar lite
extra för Emina Nilsson. Laget var det här: Felicia Crantz, Otillia Noelle,
Linnéa Persson, Emina Nilsson, Louise Larsson, Tilda Karlsson, Milla
Larsson, Marie Massamba och Amanda Bentsen.
Match för 11 årslaget i måndags mot Skivarp. Vi gjorde en mycket bra
match men förlora med 2-1. Detta resultat var inte rättvist alls. Vi
pressade i båda halvlekarna men kunde bara göra 1 mål. Vi hade skott i
båda stolparna och i ribban. Denna förlust kändes inte rättvis men vi tar
med oss det fina spelet vi hade matchen igenom. Vi var också lite yngre på
planen. Skivarp hade en specialdispans med att ha med en 13 årig spelare
samt två 12 åriga spelare. Vi har däremot endast en dispans och i dag var
det Rebecka Björkhultz som spelade och gjorde även vårt mål. Alla
tjejerna gjorde mycket bra ifrån sig men vi plussar extra för Emina Nilsson
som kämpade hårt matchen igenom oberoende på vilken plats hon spelade
på.
11 årslaget har match måndagen den 11 maj kl.18.00 i Onslunda. Samling
på Kvarnvallen och i Onslunda kl. 17.00. Denna gång skall Rebecka
Björkhultz vara med från 12 årslaget. Laget: Felicia, Matilda, Lennéa P,
Ottilia, Tilda, Emina, Milla, Rebecka B, och Marie.
12 årslaget spelade sin andra match på Kvarnvallen inom loppet av 4
dagar. I kväll blev det förlust mot Tomelilla med 6-1 efter 2-1 underläge i
paus. Flickorna gjorde en en helt klart godkänd match men det var bara
det att Tomelilla var bättre i kväll och vann välförtjänt men med lite för
stora siffror. Vårt mål gjorde Viktoria Kacinnskaja vid ställningen 2-0. Vårt
lag var i kväll det här: Anna Göransson, Nora Ingvarsson, Linnea
Andersson, Louise Andersson, Rebecka Björkhultz, Sanna Andersson,
Viktoria Kacinnskaja, Tove Isander, Linnéa Persson, Ronja Persson och
Evelina Crantz
Dagens match var den första för året på Kvarnvallen. Vilken match ni gör
tjejer! I fjor förlorade vi båda matcherna mot Sövestad med 4-1. I dag
vinner vi med 5-1 efter en 2-0 ledning i paus. Ronja Nilsson gjorde sin
första match i detta lag och spelade bra. Alla tjejerna gjorde mycket bra
ifrån sig men vi sätter ett extra plus till pigga Viktoria Kacinnskaja. Målen
gjordes av Tove Isander 2, Rebecka Björkhultz, Evelina Crantz och Viktoria
Kacinnskaja.Laget som spelade idag var det här: Anna Göransson, Nora
Ingvarsson, Linnea Andersson, Louise Larsson, Sanna Andersson, Rebecka
Björkhultz, Viktoria Kacinnskaja, Evelina Crantz, Tove Isander och Ronja
Nilsson. Ny match redan torsdagen den 7 maj på Kvarnvallen kl. 18.00. Vi
samlas på Kvarnvallen och i Onslunda ca:17.00
OBS.: Men vi tränar som vanligt på tisdag först
Nästa match för 12 årslaget är torsdagen den 7 maj kl.18.00 på
Kvarnvallen. Petra tränar 11 årslaget denna kväll i Onslunda.
11 årslaget har sin nästa match måndagen den 11 maj i Onslunda
kl.18.00.
Allla 13, 12 och 11 åringar skall vara med på cup i Kristianstad lördagen
den 23 maj.
11 årslagets match på söndagsförmiddagen mot LEV 06 på Esperöds
idrottsplats blev en trevlig tilldragelse. Endast sjuåriga Milla Larsson (fyller
8 år i augusti) gjorde det svårt för sina motståndarna som hade svårt att
stoppa henne. Milla gjorde själv 2 mål efter soloprestationer och vid 3:e

målet var det Milla som blev fälld och på den efterföljande
frisparken placerade Linnéa Persson bollen strax intill stolpen. Detta målet
innebar att vi vann matchen med 3-2 efter en 1-0 ledning i paus. Flickorna
gjorde vågen mot publiken och föräldrarna kände sig stolta liksom
tränaren. Detta var den allra första matchen som Emina Nilsson och Tilda
Karlsson spelade och båda gjorde bra ifrån sig liksom alla dom andra
flickorna. Idag var vi bara en avbytare så alla fick spela ganska mycket.
Laget såg ut så här idag Felicia Crantz, Ottilia Noelle, Linnéa Persson,
Matilda Roswall, Louise Larsson, Emina Nilsson, Milla Larsson och Tilda
Karlsson.
11 årslagets match på söndag den 26 april mot LEV06 skall spelas på
Esperöds idrottsplats kl. 11.00 och inget annat.
-------------------------------------------------------------------------------------Årets första seriematch för 12 årslaget i kväll mot LEV06 i Vanstad.
Tjejerna var på bra spelhumör och vi tar ledningen med 1-0 genom
Viktoria. Innan halvtidsvilan utjämnar LEV06 till 1-1. I andra halvlek gör
LEV06 ytterligare 3 mål så vi förlorar matchen med 4-1. Detta var ändå ett
steg i rätt riktning för vi förlorade mot just detta lag den sista höstmatchen
ifjor med 9-0. Ett extra plus i denna match till Linnea Andersson. Laget
idag såg ut så här: Anna Göransson, Linnea Andersson, Sanna Andersson,
Louise Larsson, Nora Ingvarsson, Rebecka Björkhultz, Viktoria
Kacinnskaja, Tove Isander, Louise Andersson och Evelina Crantz. Nästa
match söndagen den 3 maj kl.11.00 mot Sövestad på Kvarnvallen.
INGEN TRÄNING TORSDAGEN DEN 23 APRIL
12 ÅRSLAGET HAR MATCH TORSDAGEN DEN 23 APRIL KL. 18.30
I VANSTAD. SAMLING KVARNVALLEN OCH PÅ ONSLUNDA IDROTTSPLATS
KL. 17.00 VI FÅR NU HA MED 3 DISPANSER SÅ DENNA GÅNG FÅR MARIA
STÅ ÖVER.
11 ÅRSLAGET HAR MATCH SÖNDAGEN DEN 26 APRIL KL. 11.00 I
LÖVESTAD. SAMLING PÅ ONSLUNDA IDROTTSPLATS OCH KVARNVALLEN
KL. 09.30 LAGET: FELICIA, LINNÉA P, OTTILIA, MATILDA, TILDA, EMINA,
MARIE, MILLA OCH AMANDA B
GRATTIS ANNA PÅ DIN 12 ÅRSDAG
Idag har det kommit besked från Skånes fotbollsförbund att vi får ha med
3 överåriga spelare samtidigt i vårt 12 årslag. Det innebär att våra 13
årstjejer får spela 3 matcher i följd, sedan stå över en match och sedan
spela igen. Men vi tittar också på tjejernas träningsnärvaron.
Bra träning även på torsdagskvällen i Onslunda men blåsigt och kallt. Tänk
på att ha varma kläder med er. Vi börja träningen med en liten löprunda
som de flesta var med på. 18 på träningen i kväll och Ronja Nilsson var
med för första gången.
--------------------------------------------------------------Mycket bra träning på tisdagskvällen 19 som deltog. (nytt rekord).Ny
träning i Onslunda på torsdag kl. 18.00. Samling Kvarnvallen 17.45
--------------------------------Träning på Kvarnvallen tisdagen den 14 april kl.18.00-19.30
FÖRÄLDRAR GLÖM INTE MÖTET PÅ KVARNVALLEN ONSDAGEN DEN 8
APRIL KL.18.30
KAFFE OCH KAKA SERVERAS
I tisdags var det sista träningen inomhus. Vi har varit med i 3 cuper och
tränat vid 20 olika tillfällen. Det har varit mellan 14 till18 tjejer vid varje

träning. Ni har visat väldig bra träningsnärvaro och hoppas det blir lika bra
nu när vi skall börja träna ute och på 2 olika dagar och på olika
idrottsplatser. Anna Göransson och Nora Ingvarsson har varit med på alla
träningar. Louise Larsson och Sanna Andersson har missat 1 träning.
Linnéa Persson, Rebecka Björkhultz och Ottilia Noelle har missat 2
träningar. Linnea Andersson, Viktoria Kacisnsaj, Evelina Crantz,
Tove Isander och Maria Persson missat 3 träningar osv.
¤Träningen i Onslunda sporthall:Tisdagen den 31 mars är sista gång vi
tränar inomhus.
¤Påsken: Ingen träning under vecka 15 påsklovsveckan.
¤Utomhusträningen: Vi börjar att träna utomhus tisdagen den 14 april
kl.18.00-19.30 på Kvarnvallen. Torsdagen den 16 april samma tid på
Onslunda idrottsplats.Alltid träning tisdag och torsdag om det inte är
match.
¤11 och 12 års lag: Vi kommer att ha ett 11 årslag och ett 12 årslag under
våren.
¤Dispanser 12 års: Eftersom vi har 4 tjejer som skall bli 13 år kommer vi
att söka dispans för dessa. I dagsläget vet vi inte hur många vi får ha med
per match.
¤Dispanser 11 års: Min tanke är att vi får ansöka om någon dispans även
till 11 årslaget. Är där någon som kan tänka sig att hjälpa till i detta lag?
¤Nya tröjor, byxor och strumpor:Vi har pratat om en blå och svartrandig
tröja (typ Inters), svarta eller blåa byxor och blåa strumpor. Vi har kollat
med N-sport och ett sådant paket kostar 450:-. Har ni föräldrar någon
lösning hur vi skall finansiera detta?
¤Föräldramöte: Onsdagen den 8 april kl. 18.30 på Kvarnvallen.Viktigt att
alla föräldrar kommer på detta möte.
¤Nya träningsoveraller: Endast för Sankt Olofsspelarna. Föreningen har
nya overaller som man kan prova och beställa. Dom kostar 300:- och det
är en gul tröja och svarta byxor.
Hälsningar Petra, Charlotta och Tommy
Måndagen den 23 mars spelar 12årslaget träningsmatch mot Tomelilla i
Onslunda sporthall. Samling på Kvarnvallen kl.18.00 och i Onslunda
sporthall kl.18.15
--------------------------------------------------------------------------------------Det blir ett 11 årslag och ett 12 årslag denna säsong. Detta bestämdes
igårkväll. Nu hoppas vi bara att vi får använda så många av våra 96:or
som möjligt under våra matcher. Vi kommer att söka dispans för samtliga
4 tjejer.
TRÄNING VARJE TISDAG I ONSLUNDA SPORTHALL 17.15-18.30
--------------------------------------------------------------------------------------------2.2 2009
En mycket bra träning idag och vi var 15 som tränade.
Kommunmästerskapet i Tomelilla söndagen den 1 februari.
11-års
Det blev en heldag i Tomelilla under söndagen. På förmiddagen spelade
11-årsflickorna sitt mästerskap. Första matchen mötte vi Spjutstorp 2 och
förlorade med 4-0 efter en ganska bra match. Nästa match mot Spjutstorp
1 förlorade vi med 3-2 efter mål av Milla och Linnea. Tredje matchen vi

spelade mot Spjutstorp 2 förlorade vi med 4-1 efter mål av Milla. Sista
matchen mot Spjutstorp 1 förlorade vi med 2-1 efter mål av Milla. Vår
målvakt Felicia gjorde en mycket bra turnering. Laget var det här Felicia,
Linnea, Ottilia, Milla, Marie, Stephanie och Matilda. Ni skall vara stolta för
er turnering och vi ledare tyckte ni varit jätteduktiga.
13 års
På eftermiddagen fortsatte 13 årsflickorna sin turnering. Den första
matchen spelades mot Tomelilla. Här gjorde tjejerna en mycket bra match
och fick se sig besegrade till slut med 1-0. Nästa match var mot Spjutstorp
och här var ställningen 2-2 till sista minuten då motståndarna gjorde 3-2. I
denna match gjorde Viktoria 2 mycket fina mål. Nästa match mot Tomelilla
spelade vi mycket bra och lyckades få 1-1. Här gjorde Tove vårt mål och
Sanna gjorde en mycket bra match i målet. Den sista matchen för dagen
var mot Spjutstorp och var mycket nervkittlande. Vi ledde ett tag med 3-2
men till slut lyckades Spjutstorp vinna med 4-3. Här gjorde Tove ett mål
efter ett kanonskott. De övriga målen gjorde Linnea A och Maria. Sanna
gjorde en mycket bra turnering och blev bara bättre och bättre efterhand
som vi spelade. Backarna Maria, Linnea A och Rebecka spelade stabilt och
Viktoria, Tove, Anna, Louise och Nora kämpade helhjärtat hela tiden.
Petra och jag är mycket stolta över er
---------------------------------------------------------------------------Kommunmästerskap
Kommer att spelas under 2 helger den 31/1 - 1/2 och 7/2-8/2. Vi kommer
att ställa upp med 3 olika lag. Det blir 13-årslag, 12-årslag och 11-årslag.
Söndagen den 1 februari kommer 11-årslaget att spela med första match
kl. 10.15. Samma dag kommer även 13 årslaget att spela och där blir
första matchen 13.45.
12 årslaget spelar söndagen den 8 februari med första match 14.15
Några 12 åringar får hjälpa till i 13 årslaget då vi bara är 4 tjejer där.
Hälsningar Tommy
GOTT NYTT ÅR TJEJER

