SÄSONGEN 2010
3 oktober: Köpingebro IF - OIF 0 - 3 (0 - 2)
Säsongen avslutades med en vinst. Matchen var av mindre betydelse,
enbart placeringarna kunde ändras. Vid hemmavinst hade man gått
om OIF i tabellen. Matchen böljade fram och tillbaka, men OIF-vinsten var
ändå rättvis. Nu spänner vi bågen till nästa år. Vi tränar onsdagar kl.
18.30 utomhus tills annat meddelas.
Mål OIF: Fredrik Lundstedt 2, Alexander Kronström 1

26 september: Gärsnäs AIS - OIF 3 - 0 (2 - 0)
Gärsnäs krigar för att nå kval till div. 5, och det syntes vilka som hade
mest att spela för. Dock skall alla i OIF ha godkänt och om vi hade kunna
hålla 1-målsunderläget till andra halvlek så kanske vi hade kunnat fått
hemmlaget i gungning i medvinden. Vi skapar några chanser, men när vi
inte gör mål så avgör hemmalaget i stället då vi satsar framåt.
Årets sista match på söndag mot Köpingebro borta.

19 september: Gröstorps IF - OIF 4 - 2 (2 -1)
Mål OIF: Alexander Kronström, Frans Persson

11 september: OIF - Glemmingebro IF 9 - 1 (4 - 0)
Så kom äntligen vinsten. Ett bortaglag som tröttnade betänkligt efter 30
minuters spel satsade enbart på offside-taktik, vilket lyckades i många
fall. Lite mer kyla i hemmalaget hade troligtvis resulterat i två-siffrig vinst.
Positivt i dag är att vi aldrig lägger av, och maler på ända till slutet.
Troligtvis säkrade vi en plats i sexan även kommande säsong.
Mål OIF: Frans Persson 2, Kristoffer Nilsson 2, Christian Ivarsson, Kasper
Svensson, Viktor Borg, Kristoffer Persson och Alexander Kronström
vardera 1.

3 september: Borrby IF - OIF 1 - 1 (0 - 1)
Mål OIF: Kristoffer Persson

27 augusti: OIF - Vanstads IF 1 - 1 (0 - 0)
Båda lagen var i behov av tre poäng. Vanstad kämpar för att hålla sig
kvar i serien och OIF börjar tappa mot topplagen. Resultatet får ändå
anses som rättvist. Man har vars en halvlek, men OIF tappar segern på en
straff till bortalaget i sista minuten vilket alltid är tungt.
Mål OIF: Christian Lydén

20 augusti: Spjutstorps IF - OIF 3 - 3 (2 - 1)
MFF - HIF i all ära, men SIF - OIF är minst lika händelserik. OIF började
bäst och tog ledningen efter ca 15 minuters spel. Hemmalaget replikerade
direkt efter ett lite tafatt OIF-försvar och lyckades även ta ledningen inom
10 minuter på nick efter en frispark. Direkt i andra spädde hemmalaget på
och matchen var på väg att glida ur OIFs händer. Men vi gav aldrig upp
och det betalade sig med både en reducering och kvittering med 15
minuter kvar. Det fanns även goda chanser till ett vinstmål, men båda
lagen är nog rätt nöjda med pinnen. Vi får ta med oss styrkan att hämta
ikapp underläget till nästa match hemma mot Vanstad.
Mål OIF: Fredrik Lundstedt, Kasper Svensson, Christian Lydén.

17 augusti: OIF - Smedstorps IF 1 - 1 (0 - 1)
En pinne hemma mot Smedstorp efter det att bortalaget tog ledningen
efter ca 10 min. De kämpar frenetiskt men med det spelövertag som OIF
har, skall man vinna denna match. Vi får ta nya tag på fredag då vi möter
Spjutstorp borta.
Mål OIF: Viktor Prahl

13 augusti: Skillinge IF - OIF 3 - 1 (1 - 0)
Det vill sig inte. OIF åkte på ännu ett nederlag i bortamatchen mot
Skillinge. Stundtals trillar vi riktig bra fotboll, och får hemmalaget ur
balans. MEN vi har inte skärpan framför mål, och då SIF gör första målet
efter misstag i OIF så blir det till att jaga igen. De gör även 2 - 0 i början
på andra vilket gör att vi måste satsar framåt, och gör man inte mål så
straffas det tillslut i ett kontringsmål. Vi får ta spelet med oss till nästa

match som är mot Smedstorp hemma på tisdag. Dock måste skärpan
framför mål vara bättre om vi skall vinna.
Mål OIF: Christoffer Lind

6 augusti: Öja FF - OIF 2 - 1 (2 - 0)
Serieledande Öja FF lyckades besegra OIF på sin hemmaplan med
uddamålet. Första halvlek var spelmässigt jämn, men hemmalaget
skapade de vassaste chanserna. I andra halvlek tar OIF över, och lyckas
reducera efter ca 20 minuter. Dock kom man inte närmare än en frispark i
överliggaren som studsar ner precis utanför mållinjen, till skillnad från
hemmalaget som i första halvlek hade en nick i ribban som studsade
innanför mållinjen. Bra lag förtjänar ofta tur, och i dag kan man nog
sammanfatta med "en hedersam förlust". Öja är ett av seriens bästa lag,
troligtvis det bästa.
Mål OIF: Christoffer Persson

18 juni: OIF - Lunnarps BK 0 - 7 (0 - 3)
Efter storförlusten känns det som att sommaruppehållet är efterlängtat.
Tyvärr verkarde det som att de flesta i OIF redan var där då man inte alls
hängde med.
Vi tränar måndag och onsdag i kommande vecka innan vi tar
sommarledigt.

8 juni: OIF - Köpingebro IF 0 - 2 (0 - 1)
OIF lyckades inte vinna hemma mot Köpingebro. Bortalaget började starkt
och tog ledningen efter 30 minuter. Efter det pressade hemmalaget för en
kvittering, men KIF försvarade sig bra och lyckades hålla ledningen till
paus. I andra halvlek fick gästerna en straff som Svante räddade, men
tyvärr förgäves. Gästerna avgjorde i andra när OIF satsade på en
kvittering, och vann på bättre inställning och hunger i straffområdet.
Det var i dag för många i OIF som inte gjorde sitt jobb, och det håller inte
mot ett starkt bortalag.

4 juni: OIF - Gärsnäs AIF 2 - 1 (1 - 0)

Tre nya poäng bärgades hemma mot serieledarna. OIF spelade
inspirerande i första halvlek och kunde ta ledningen med ett skott från 30
meter - avsändare Frans Persson.
Andra halvlek hade knappt startat, då OIF snappar upp ett slarv i
bortaförsvaret vilket resulterade i ytterligare ett hemmamål. Sista 20
minuterna backar vi hem, lite onödigt mycket. Därför kan GAIS mata en
del långa bollar in i vårt straffområde. Med 5 minuter kvar kommer
reducering, men det blir matchens sista mål.
Mål OIF: Frans Persson, Christian Lydén

28 maj: OIF - Gröstorps IF 4 - 1 (2 - 1)
OIF hakar på topplagen genom att vinna hemma mot Gröstorp.
Segern var aldrig riktigt i fara, men vid bortalaget 2 - 1 reducering i slutet
av första halvlek hade en viss bekvämlighet infunnits sig i OIFs lag. I
andra rycker vi upp oss och kan till slut vinna rättvist. Vi skapar som
vanligt många chanser, men har svårt att få bollen i mål.
Mål OIF: Tobias Beijer 2, Christian Lydén, Frans Persson.

26 maj: Glemmingebro IF - OIF 0 - 3 (0 - 0)
Tremålssegern bort mot Glemmingebro satt hårt inne. Hemmalaget
kämpade hårt tills OIF gjorde sitt första mål efter ca en timme. Efter det
tog OIF över mer och kunden gå ifrån till en säker seger. Vi skapar många
chanser, men har svårt att förvalta dem. Nu är det bara två dagars vila till
nästa match.
Mål OIF: Kristofer Nilsson, Frans Persson, Viktor Borg.

21 maj: OIF - Borrby IF 1 - 2 (1 - 1)
OIF föll hemma mot ett vilt kämpande BIF. Det våta underlaget bjöd inte
in till något sjönspel. Första halvlek var jämn med chanser på båda håll. I
andra tar OIF över, men lyckas inte i de avgörande lägena. I stället går
BIF upp och kan avgöra på en straff.
Mål OIF: Tobias Beijer (straff)

14 maj: Vanstads IF - OIF 1 - 2 (0 - 1)
OIF vann bortamötet med uddamålet. I första halvlek är det OIF som
försöker rulla boll bäst, och skapar några lägen men missar vi inte så är
hemmamålvakten i vägen. Ledningsmålet kom på en frisparksvariant, där
Lydén rullar till Henningsson som skickar bollen i bortre krysset från ca 30
meter.
Andra halvlek präglas mer av "sparka å spring". Ett krig med chanser på
båda håll där OIF ökar ledningen efter att Borg blivit fälld inom
straffområdet. Henningsson träder fram och dundrar iväg en kanon som
hemmamålvakten räddar, dock tar Henningssons själv hand om returen
som målvakten inte hinner rädda. Hemmalaget reducerar, men har
egentligen
inga riktig kvitteringschans. Bäst är en nick utanför i slutet.
Mål OIF: Rickard Henningsson 2

10 maj YA-cupen: OIF - Öja FF 1 - 3 e. straffar (0 - 0)
OIF åkte ur årets YA-cup mot seriekollegan Öja FF efter straffar. Det
skapades chanser på båda hållen, så möjligheter till avgörande under
ordinarie tid fanns det gott om. I straffläggningen var dock bortalaget
starkast.
Mål OIF: Christian Lydén

7 maj: OIF - Spjutstorps IF 3 - 0 (1 - 0)
OIF vann det riktiga Skåne-Derbyt mot Spjutstorp, i en blåsig tillställning
där bortalaget orkade stå emot i en halvlek med vinden i ryggen. I andra
tar OIF över helt, och kunde till slut vinna ganska enkelt. Vi behöver dock
förbättra skärpan framför mål, då vi idag brände lite för många chanser.
Mål OIF: Christoffer Nilsson, Jakob Svensson, Christian Lydén.

3 maj DM omg. 2: OIF - IFK Trelleborg 3 - 4 e. förl. ( 0 - 0 )
OIF föll mot div. 3-laget efter förlängning. Efter en mållös första halvlek
med chanser på båda hållen, var det bortalaget som tog ledningen en bit
in i andra. OIF gav inte upp, och både kvitterade och tog ledningen
som stod sig till den 80:e minuten. Då lyckades gästerna kvittera, och

förlängning behövdes för att skilja lagen åt. Där började orken på
hemmalaget tryta och IFK kunde göra två snabba mål. OIF kämpade
vidare, och en reducering gjordes när fem minuter återstod. Något riktigt
kvitteringsläge orkade hemmalaget inte vaska fram i slutet, utan man
åkte på en mycket hedersam förlust. Stundtals rullade OIF riktigt fin
fotboll, och skapade ett antal farliga lägen. En hemmaseger hade inte
varit orättvist efter ordinarie tid. ALLA skall ha beröm, och man visade
att när vi spelar bra, kan vi slå lag med betyldigt högre serietillhörighet.
Nu laddar vi om till fredag, då ett riktigt derby spelas (enligt Tom Prahl)
då Spjutstorps IF kommer på besök.
Mål OIF: Christoffer Persson, Fredrik Lundstedt, Viktor Borg.

29 april: Smedstorps IF - OIF 0 - 4 (0 - 0)
OIF vann den svåra bortamatchen mot Smedstorp med klara 4 - 0.
Hemmalaget kämpade väl, men när första målet kom efter ca 60
minuter tog orken slut. Med tre snabba mål av Christian Lydén kunde OIF
avgöra matchen. Tyvärr fick OIF Viktor Prahl skadad redan efter 10
minuter, och vi hoppas det inte är något allvarligt.
Mål i OIF: Christian Lydén 3, Tobias Beijer

23 april: OIF - Skillinge IF 2 - 6 (0 - 3)
OIF åkte på en rejäl smäll mot Skillinge. Då bortalaget gjorde mål på sitt
första anfall, och hann sätta 3:an före paus, blev det en ordentlig
uppförsbacke för OIF. Vi gjorde för många svåra sistapass, och missade
när vi väl var framme. Skillinge visade däremot kyla och var betydligt
vassare framför mål.
Mål i OIF: Jakob Svensson och Christian Lydén.

20 april: YA-Cupen Glemmingebro IF - OIF 0 - 8 (0 - 5)
OIF startade i ett högt tempo, och kunde tagit ledningen direkt efter ca 10
sek. Dock smet Kronans skott ?? utanför. I anfallet efter fick Glemminge
en frispark som Svante räddade (deras enda skott på mål). Mellan den
14:e och 21:e minuten gjorde OIF fem mål, och matchen var avgjord.
Andra helvlek sjönk skärpan en del, men ytterligare tre mål hann OIF med
före slutsignalen.

Mål OIF: Tobais Beijer 2, Christoffer Nilsson 2, Frans Persson, Christian
Lydén, Viktor Prahl och Christoffer Persson.

16 april: OIF - Öja FF : 1 - 1 (0 - 1)
Mål OIF: Kasper Svensson

9 april: Lunnarps BK - OIF : 3 - 2 (2 - 1)
Mål OIF : Christian Lydén, Jakob Svensson

27 mars DM (cupomg. 1) : OIF - Munka Ljungby IF 7 - 2 (2 - 1)
OIF bemästrade ett vattentyngt och blåsigt Tryde bäst. I motvinden i
första halvlek var matchen någorlunda jämn, men i andra tog OIF över
helt och kunde vinna med stora siffror. Alla i OIF gjorde en bra match,
och ersatte med bravur de som saknades i dag.
Målen gjordes av: Christoffer Persson 2, Fredde Lundstedt 2, Christoffer
Nilsson, Viktor Jönsson, Tobias Beijer (straff).

21 mars: DM SD Srbija - OIF 1 - 6 (0- 2)
Mål OIF: Christian Lydén 3, Frans Persson, Christian Ivarsson, Chrisoffer
Nilsson.
Därmed slutade OIF på en andraplats i tabellen. De fyra bästa tvåorna i de
26 grupperna går även vidare. Vi får avvakta och se slutresultaten.

13 mars: DM OIF - GOF IF 3 - 2 (1 - 1)
Mål OIF: Christoffer Nilsson, Viktor Borg, Alexander Kronström

7 mars: DM OIF - Hardeberga BK 1 - 2 (1 - 0)
Mål OIF: Kasper Svensson

DM 2010
Serien är nu lottad. OIF ställs mot GOF IF (div. 6), Hardeberga BK (div.
5) och SD Srbija (div. 6). Matchdagar och tider hittar du under övrigt
ovan.

Nils Holgersson Cup
OIF började gruppspelet mot BW90. Moståndarna imponerade stort och
vann med hela 5 - 0. Mycket möjligt att detta kan vara en av finalisterna
nästa helg. I andra matchen mötte vi IFK Ystad, och direkt från början
visade OIF att man ville vinna. Vid ledning 4 - 1 fick IFK kontakt, men
kom inte närmre än 4 - 3. OIF tog tag i matchen och vann slutligen med 6
- 4. Målgörare var Christian Lydén 2, Tobias Beijer 2, Jakob Svensson och
Viktor Prahl 1. Sista matchen var mot Janstorps AIF. Även här förde OIF
spelet, men slutresultatet slutade vid knapp vinst 3 - 2.
Målgörare: Christian Lydén 2, Christoffer Persson 1.
Därmed slutade OIF tvåa efter BW90 som gick vidare til slutspelet.
Nu är det uppehåll i två veckor. Träningen startar igen den 30 januari.

Kamratcupen
Slutspel:
OIF:s herrar vann sin grupp och mötte BW90 i 16-dels final. BW90
lottades mot OIF som en av de fyra bästa tvåorna, där Öja FF vann
deras grupp. Matchen slutade med OIF-vinst 4 - 2. Målen gjordes av
Viktor Borg 2, Frans Persson och Alexander Kronström vardera ett.
I kvartsfinalen mötte man Brantevik/Rörum. I en mycket jämn match
kunde OIF kvittera till 2 - 2 i slutminuten. I förlängningen kunde dock
Brantevik/Rörum avgöra, och därmed var årets Kamratcupsspel slut.
Målen gjordes av Alexander Kronström och Viktor Borg.
Brantevik/Rörum vann Kamratcupen 2010.
Gruppspel:
OIF spelade första matchen mot Spjutstorps IF. Denna vann man med 4 0 där Jakob Svensson gjorde 2 mål och Kasper Svensson och Christoffer
Persson vardera ett. Andra matchen spelades mot Lunds SK, som i
sin första matchen krossade Ravi IF. OIF började bäst och tog

ledningen med 3 - 1. Lund kvitterade till 3 - 3, men OIF var starkast i
slutet och kunde vinna rättvist med 5 - 3. Målgörare var Jakob Svensson
3, Christian Lyden och Frans Persson vardera ett. OIF vann även sista
gruppspelsmatchen utan att dominera mot Ravi IF med 3 0. Målen gjordes av Alexander Kronström 2 och Viktor Prahl 1. OIF spelar
därmed 16-delsfinal.

