SÄSONGEN 2009 ONSLUNDA IFs HERRAR A

Luciacupen
OIF hade i sin grupp Borrby IF och Kiviks AIF. Första matchen mot Borrby vann OIF
med 3 - 1. Målgörare: Fredde Lundstedt 2, Christoffer Persson 1. Andra matchen mot
Kivik slutade 1 - 0 där Christoffer Persson gjorde målet. Kvartsfinalen mot Lövestads
IF slutade med OIF-vinst 2 - 1. Målgörare Tobias Beijer och Fredde Lundstedt.
Semifinalen mot Tomelilla IF slutade 0 - 3.

17 oktober Kvalmatch 2 till div. 5: Sibbhults IF - OIF 4 - 0 (2 - 0)

10 oktober Kvalmatch 1 till div. 5: OIF - Sibbhults IF 5 - 2 (4 - 2)
Mål OIF: Fredrik Lundstedt 2, Christian Lydén 2, Viktor Prahl 1.

4 oktober: Gröstorps IF - OIF 0 - 7 (0 - 3)
Mål OIF: Christian Lydén 3, Viktor Borg 2, Alexander Kronström, Christian Ivarsson.

26 september: OIF - Glemmingebro IF 9 -0 (3 - 0)
Mål OIF: Viktor Prahl 2, Frans Persson 2, Christian Lydén 2, Fredrik Lundstedt,
Alexander Kronström, Isaak Bowers.

18 september: Gislövsdals IK - OIF 1 - 5 (0 - 2)
Mål OIF: Jakob Svensson 2, Christoffer Persson, Christian Lydén, Fredrik Lundstedt.

12 september: OIF - Borrby IF 3 - 2 (1 - 2)
Mål OIF: Tobias Beijer, Chrstian Lydén, Kristoffer Persson.

4 september: Vanstads IF - OIF 2 - 1 (1 - 1)
Mål OIF: Christian Lydén

28 augusti: OIF - Spjutstorps IF 3 - 1 (0 - 1)
Mål OIF: Viktor Jönsson, Christian Lydén, Tobias Beijer.

21 augusti: Smedstorps IF - OIF 2 - 2 (2 - 0)
Mål OIF: Tobias Beijer, Kristoffer Persson

18 augusti: OIF - Önneköps IF 3 - 3 (1 - 1)
Mål OIF: Christian Lydén 2, Viktor Prahl 1

14 augusti: OIF - Lövestads IF 6 - 2 (5 - 0)
Mål OIF: Kristoffer Persson 2, Viktor Jönsson, Viktor Borg, Jakob Svensson,
Alexander Kronström vardera ett.

7 augusti: Lunnarps BK - OIF 1 - 8 (1 - 5)
Mål OIF: Christian Lydén 4, Viktor Borg, Christoffer Persson, Alexander Kronström,
Isaak Bowers vardera 1.

ONSLUNDA IF tvåa i SkillingeCupen 2009
Onslunda IF var nära att försvara titeln från förra året i SkillingeCupen. Dock
fick man se sig besegrade i finalen på straffar mot Sjöbo, då finalen efter full tid
slutade 1 - 1.

Det var en lång väntan på första gruppspelmatchen, då Klasaröd tyvärr uteblev. I
stället stod Blentarp 2 som första motståndet och denna matchen vanns till slut med
4 - 0.
Andra matchen för dagen var Tomelilla IF. Då matchen mot Blentarp slutade med 4
måls vinst, hade OIF råd att förlora sista gruppspelsmatchen med 2 mål. Tomelilla
tog ledningen och benen på OIF:arna såg något tunga ut. Efter hand kom man igång
och kvitteringen kom helt logiskt, och slutresultatet blev 1 - 1.
I Semifinalen mötte man nabon Spjutstorps IF. OIF sprang ifrån till 2 - 0 och finalen
var mycket nära. Dock reducerade Spjutstorp, men någon riktig kvitteringschans kom
man aldrig fram till. I den andra semifinalen besegrade Sjöbo IF grannen Blentarp 1.
Finalen var chansmässigt mycket jämn. Sjöbo hade lite mera boll, men skapade inte
flera heta chanser än OIF.
I början av andra halvlek gjorde Sjöbo 1 - 0. OIF kämpade och skapa några heta
chanser innan man lyckades kvittera på en mycket snygg kontring.
Matchen bjöd inte på några flera mål, utan straffar fick avgöra. Där var Sjöbo
effektivare och lyckades därmed förhindra OIF att försvara titeln från förra året. Detta
var en mycket bra insats av OIF då man endast ställde upp med 8 man. Med en
avbytare turneringen igenom skall hela laget ha en stor eloge.
Damturneringen vanns även den av Sjöbo.
OIF ställde upp med följande spelare: David Svantesson, Christian Ivarsson, Kasper
Svensson, Viktor Prahl, Jakob Svensson, Christoffer Persson, Fredrik Lundstedt och
Isaak Bowers.
/OIF Press

24 juni: OIF - Hammenhögs IF 0 - 2 (0 - 2)

21 juni: OIF - Gröstorps IF 4 - 0
Mål OIF: Jesper Olsson, Christian Ivarsson, Frans Persson, Christoffer Persson

Härlig avslutning på våromgången. Vårt fina spel börjar bli stabilt. Alla hade idag ett
mycket bra positionspel. Vi tryckte på redan från start många heta chanser. bl.a efter
ca 14 min kommer Lydén fri med målvakten, rundar denna och ska bara rulla in
bollen då dyker deras innerback upp och räddar. Efter 16 min, frispark precis vid 16
meters. Det resulterar i en hörna. Så fortsatte spelet, de hade inte en målchans värt
namnet. Vi rullar går på djupet, hittar ytor, ett helt spel, det var en fröjd att se. Efter
31 min så kommer resultatet på vårt rullande. Vi vänder spelet från vänster till
högerkanten där Jesper kommer på bortre och lägger in bollen i burgaveln. Efter
38 min i en tilltrasslad situation kommer Ivarsson och dundrar in 2-0. Efter detta mål
kändes det ganska stabilt. Vi både startar och avslutar den andra halvleken lika
positivt som första. Spelare att nämnas: Frans har kommit rätt igen. Han går på
djupet när han ska. Stannar när han ska. Hårt arbete ger resultat Frans gör också
mål i 54 min dundrar han in 3-0. Crille P härliga löpningar vågar utmana. Crille har ett
stort spel i sig. Fredrik och Viktor ger stabillitet i laget // Stefan

5 juni: Glemmingebro IF - OIF 1 -1 (1 - 1)

Mål OIF: Christian Lydén
En bra start. Efter en minut, på en frispark från vänster. 5 meter från 16 meters fick
Lydén en bra träff som dalade ner och gled in mellan benen på målvakten. Äntligen
kom ett enkelt mål. Vi hade skaplig koll på matchen, men efter ca 20 min kom deras
mål. Helt otroligt att det tillåts att formligen vräka omkull André. En skandal. Men har
man 80% i bollinnehav så ska man trycka dit den. Men det är svårt att spela mot lag
som går ner lågt och så fort de får tag i bollen så is på kulan. VAD ÄR DET
FÖR FOTBOLL mycket tragiskt. Det saknades inte målchanser, Prahl hade den
hetaste målchansen men en kanonräddning av deras målvakt som tippar i stolpen. //
Stefan

1 juni: OIF - Gislövsdals IK 5 - 0 (1 - 0)
Mål OIF: Christian Lydén 2, Christoffer Persson, Rickard Henningsson, Viktor Borg.
Vi ångar på! 3 matcher utan poängförlust 9 poäng, 13 gjorda mål och 1 insläppt. ett
bra facit så här långt. I dagens match tog vi tag i taktpinnen direkt och radade upp
målchanser i den första halvleken. Anförd av spelgeniet Christian Lydén som fw och
Viktor Prahl på innermittfältet åt man upp Gislövsdals IK. 1-0 kom när just Prahl
vinner boll och nickar fram Lydén, som gör ett konststycke och på volly skickar in
ledningsmålet under ribban ett mycket vackert mål. Vi skapar en hel del chanser och
borde gjort något mål till. Men vi skapar. Andra halvleken är som den första vi äger
matchen vi rullar ut dem totalt. Många målchanser och vi får utdelning på dom.
Många mål och många målgörare det visar att många är glöd heta och vill/vågar, gå
på mål. Spelare att nämnas: Lydén som kommit i ett stim både som spelfördelare och

målgörare, Prahl slitvarg som vinner de flesta närkamper och som klokt fördelar.
Kasper Svensson och Fredrik Nilsson som gör en helt felfri match // Stefan

26 maj: Borrby IF - OIF 0-2 (0-0)
Mål OIF: Christian Lydén och Fredrik Nilsson
Ytterligare en vinst! Borrby öppnade starkast vi var inte vakna. Vi stod på hällarna
och vågade inte. Vi var bekväma i pressen. Vi sprang som i ett vakum. Första halvlek
får vi glömma. Inför andra pratade vi om att va betydligt aggresiva och komma upp i
press snabbare vilket vi gjorde. Då började vi vinna boll snabbare och vårt anfallspel
började fungera betydligt bättre. Borrby IF stod ganska högt med sitt lag vilket gjorde
att vi fick ytor bakom backlinjen. Det resulterade i 62 min ett instick av Jakob
Svensson fram till Lydén som lätt kunde lägga in bollen. Borrby flyttade upp sitt
manskap och fick något tryck på oss. De hadde en farlighet som bollen rann igenom
hela backlinjen men inget mål. Förövrigt så hadde de inga direkta farligheter. 0-2 kom
i 88 min genom ett instick backom backlinjen av Viktor Borg fram till en helt ren
Fredrik Nilsson. Spelare att nämnas. Våra mittlås Kasper Svensson och Viktor
Jönsson som gjorde en härlig kämpa insats även Christian Lydén genom sitt
variationsrika spel löser upp många knutar// Stefan

22 maj: OIF - Vanstads IF 6 - 1 (5 - 0)
Mål OIF: Tobias Beijer 3, Fredde Lundstedt, Viktor Prahl och Christian Lydén.
Otroligt skönt. Vinst med hela 6-1, Denna match kändes extra viktig att ta 3 poäng,
dels för att vårt självförtroende började dala (efter två mediokra matcher) och dels för
att hänga med i serien. Vi bestämde inför denna match att spela avslappnat och
koncentrera oss på vårt spel. Med passningspel i högt tempo och luckra upp deras
försvar komma på kanterna in bakom deras ytterbackar och få ut deras innerbackar
vilket fungerade direkt. Efter 8 min så slog Tobias Beijer till och kom på den bortre
stolpen och forcerade in 1 -0. Vårt variationsrika anfallspel gjorde att vi straffade
deras försvarsspel, Tobias på Vmf och Jakob på vår Hmf hade en lyckad afton. Hela
den första halvlek höll vi i taktpinnen och släppte inte in de i matchen, en mycket bra
halvlek. Efter en ledning i halvlek med hela 5-0 bestämde vi oss för att
fortsätta producera. MEN vi var förmodligen nöjda. Vanstad ägde bollen mest i andra,
men kom inte till några hetare målchanser faktum är att vi bjöd på deras mål efter ett
felaktigt beslut så 5-1 var ett faktum. Med ett stabilt försvarspel höll vi avståndet och
ökade på ledningen med 6-1 som också blev slutresultatet. Vi är mycket nöjda med
matchen och tar med oss vårt angagemang och vilja framförallt första
halvlek. Spelare att nämnas är Fredrik Lundstedt som oroade deras backlinje
hela tiden och Tobias Beijer som sprang otröttligt på allt. // Stefan

