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Onslunda – Sövestad, 0 – 1 (0 – 0)
Efter en försäsong som avslutades med ett perfekt träningsläger i
Gasselternijveen i Holland är det så dags för seriepremiär mot Sövestad på
hemmaplan. Hemmalaget får ställa upp utan Madeleine Schön, som skadade sig
på träningslägret och blir borta hela våren, och därför är det i dag ett
nykomponerat anfall.
Spelet förs till största delen på Onslundas villkor och Sövestad få ägna sig åt
försvar. Matchbilden är ungefär den samma i båda halvlekarna. Hemmalaget
dominerar spelet och gästerna sticker upp i enstaka attacker som dock aldrig
upplevs som särskilt farliga. Trots det massiva övertaget blir det inte något mål
för Onslunda och de flesta bland spelare och publik börjar nog ställa in sig på ett
oavgjort resultat. Då, i den 88: e minuten får Sövestad en hörna från höger, en
hörna som resulterar i mål, och gästerna leder hastigt men mindre lustigt med 1
– 0. På de få återstående minuterna lyckas inte hemmalaget få till mer än någon
halvchans och seriepremiären slutar med en snöplig uddamålsförlust. Fotboll är
inte alltid rättvist.
Lövestad/Vanstad – Onslunda, 2 – 2 (0 – 1)
I andra omgången möter vi Lövestad/Vanstad, ett av de förmodade topplagen,
på bortaplan. Lagen har mötts tidigare i år i en träningsmatch men idag är det
seriespel som gäller och lite mer allvar från båda håll.
Matchen spelas i underbart väder och förutsättningarna för en bra match är de
bästa. Onslunda, för dagen i röda tröjor, är inledningsvis det bättre laget. Man
tar också ledningen efter en dryg kvart genom Sophie Olsson som håller sig
framme på en väl slagen högerhörna från Sanne. Matchen utvecklar sig till ett
ställningskrig och det handlar mer om kamp än om skönspel. Onslundas 1 – 0
ledning står sig halvleken ut.
Från båda håll manas spelarna på av tränarna och även domarens insats
kommenteras ibland, också detta från båda sidor. Andra halvlek hinner inte bli
men än 5 minuter gammal förrän Lövestad/Vanstad kvitterar till 1 – 1. Målet
föregås av att Sophie brottas ner av en motståndare som därefter blir helt
ensam med Theresé i målet. Då Johan protesterar mot den uteblivna frisparken
skickar domaren bort honom från båset och han får ta del av resterande delen av
matchen som åskådare. Onslundaspelarna låter sig inte nedslås utan fortsätter
att kämpa och skapar också en del chanser. I den 11: e minuten får Sanne på
ett bra skott från mittplan. Målvakten når inte upp till bollen och Onslunda
återtar ledningen, 2 – 1. Ställningskriget fortsätter och Onslunda får nu klara sig
utan sin huvudcoach. I hemmalägret tillåts tränarna att kommentera det som
händer plan och man får tveklöst en del tvivelaktiga domslut med sig.
Målmässigt händer inget förrän två minuter före slut då en hemmaspelare blir fri
i mitten och ensam med Theresé gör hon inget misstag utan utjämnar till 2 – 2.
Detta är ett resultat som man i hemmalaget har all anledning att känna sig nöjda
med.

Tränare Johan blir alltså avvisad och får därmed inte delta i nästkommande
match. Det finns de, anonyma, som på Onslundas gästbok har kritiska
synpunkter på Johans agerande innan han blir avvisad. För egen del tycker jag
att han handlar helt rätt. En ledare ställer upp för och försvarar sitt lag. En bra
domare ska klara av att ta detta. Tyvärr är dagens domare inte helt redo för den
uppgift det innebär att leda en match.
Onslunda – Brösarp, 2 – 0, (2 – 0)
Serien fortsätter och nu väntar match mot Brösarp. Brösarp tränas av två
spelare med förflutet i Onslunda. Sofie Albäck är, efter ett gästspel i
Hammenhög, huvudtränare och hon assisteras av Johanna Prahl som förra året
spelade i Onslunda. Det är alltså både poäng och prestige som står på spel. I
avstängde Johan Hagmans frånvaro är det Hanna Sjöbeck som coachar
hemmalaget.
Brösarp är väldigt aktiva i upptakten och vill visa att man tänker ge hemmalaget
en match. Detta tar Sanne udden ur då hon redan i den 4: e minuten på egen
hand tar sig fram på vänsterkanten och ger Onslunda ledningen med 1 – 0.
Resten av halvleken är det hemmalaget som har kommandot och man tillåter
inte gästerna att komma upp i några farliga attacker. Tio minuter före
halvtidsvilan blir Trine Lökken frispelad av Kajsa. Trine gör inget misstag utan
utökar hemmalagets ledning till 2 – 0.

Trine Lökken och Sanne Svensson

I andra halvlek fortsätter Onslunda att vara det bättre laget. Gästande Brösarp
får visserligen lite mer av spelet men
kommer aldrig fram till några farliga avslut. Inte heller Onslunda gör några fler
mål och matchen slutar alltså med en stabil 2 – 0 seger för hemmalaget. Nyckeln
till segern fanns på
innermittfältet där Onslunda var klart bäst. I
hemmalaget hittar vi matchens bästa lirare i Sanne Svensson. Dock skall sägas
att alla sliter och jobbar på ett förtjänstfullt sätt och visar att i dag vill man
verkligen vinna. Ett extra omnämnande ger vi också till Sjöbeck som vikarierar
för Johan på ett alldeles utmärkt sätt.

Skurup – Onslunda, 3 – 1 (1 - 1), YA-cupen för damlag
Spel i YA-cupen är ett inslag i tävlandet som tillhör våromgången. Onslunda har
varit i final vid tre tillfällen. Det första, 1994, slutade med vinst över Köpingebro
medan de två andra resulterade i förluster, 1998 mot Pandora efter omspel och
2004 mot Sjöbo. I år står vi över första omgången och möter i andra Skurup
som förra året spelade i division 2, men som i år flyttats ner till 3: an. De
innebär att vi som tillhör division 5 har två handikappstraffar som vi får lägga när
som helst under matchen.
Skurup tar från början initiativet och dominerar matchen. Onslunda försvarar sig
väl men i den 18:e minuten kommer en Skurupsspelare helt fri med Theresé och
ger hemmalaget ledningen med 1 – 0. Ett par minuter senare utnyttjar Onslunda
den ena av sina handikappstraffar. Den sätter Jenny Lind hur säkert som helst
och utjämnar till 1 – 1, vilket också är ställningen i halvtid. I andra halvlek
fortsätter Skurup att mala på men det dröjer fram till knappt 10 minuter före slut
innan man på nytt kan ta ledningen med 2 – 1. Onslunda väljer att direkt
utnyttja sin andra
handikappstraff. Tyvärr skjuter Hanna Sjöbeck över och ställningen är
oförändrad. Vi flyttar därefter fram positionerna i ett försök att få till stånd en
kvittering men i den 42: e minuten gör hemmalaget 3 – 1 och punkterar
matchen.
Sammantaget gör Onslunda en bra match. I ett starkt kollektiv utmärker sig
Sophie Olsson på sin liberoplats med säkra brytningar och bra blick för spelet.
Simrishamn – Onslunda, 3 – 2 (1 – 2)
Åter till seriespelet och match mot IFK Simrishamn. I en träningsmatch tidigare i
år vann Onslunda med klara 5 – 1. Simrishamn har hittills i år inte tagit några
poäng alls och gästande Onslunda har så här långt bara samlat ihop 4 vilket får
anses som en liten missräkning.
Onslunda tar ledningen redan i den 3: e minuten genom Sophie som, liksom så
många gånger förr, håller sig framme på en av Sannes skickligt slagna hörnor.
Bara 4 minuter senare utökas ledningen till 0 – 2 genom Tess på passning från
Sanne. Onslunda har nu kommandot i matchen, delvis med hjälp av vinden. Efter
hand börjar hemmalaget att spela lite tuffare och hårdare och då domaren
tillåter detta hårdnar spelet allt mer. I den 25: e minuten reducerar Simrishamn
till 1 – 2 vilket står sig halvleken ut.

I andra halvlek fortsätter hemmalaget sitt hårda och ibland, åtminstone på
gränsen, brutala spel. Bland annat minns vi då en hemmaspelare sparkar en
liggande Tess i magen trots att bollen då inte är i närheten av dessa två spelare.
Efter en dryg kvart kommer utjämningen till 2 – 2 efter ett hemmaanfall på
högerkanten. Simrishamn tar nu över spelet mer och mer och med en dryg kvart
kvar att spela tar man också ledningen med 3 – 2. I ett försök att nå i kapp går
Onslunda nu ner på 3-backslinje. Trots att man får lite bättre tryck på
hemmalaget resulterar det inte i fler mål utan matchen slutar med hemmaseger
3 - 2.
Den här matchen är så här långt årets bottennapp och bör med en gång
förpassas till arkivet och stanna kvar där för all framtid.
Onslunda - Charlo/Rynge, 3 – 0 (1 – 0).
När vi nu har hunnit fram till den 5: e omgången är det Charlo/Rynge som svarar
för motståndet. Detta är ett lag där vi aldrig har förlorat och skall vi tillhöra
topplagen i serien får vi inte göra det i år heller.
Det är från början hemmalaget som styr och ställer i matchen. I den 3: e
minuten ger Sanne sitt lag ledningen med ett välplacerat långskott. Onslunda har
ett konstant övertag och gästerna tillåts inte att komma fram till några avslut.
Efter en dryg kvart har Sanne ett skott i ribban. Även Madeleine Högström har
flera möjligheter att utöka hemmalagets ledning. Emma Lind har ett skott i
stolpen. Några fler mål blir det trots
övertaget inte i första halvlek.

Therese Persson och Sanne Svensson
Efter paus får hemmalaget spela i motvind men har trots det kontroll på
matchen. Efter 7 minuter utbryter jubel efter en hörna men bollen hittar aldrig
helt över mållinjen. Onslunda har ett fortsatt kompakt övertag men det
resulterar inte i några mål. Tio minuter före slut kommer ändå det förlösande 2 0 målet. Det är Tess som är sist på bollen med Sanne och Madde Högström som
assisterande. Två minuter senare smäller Sanne in 3 – 1 och sätter punkt för
dagens match. Resterande del är en ren transportsträcka. Sanne tillsammans
med Sophie Olsson tillhör i dag de som utmärker sig lite mer i ett annars väl
fungerande lag.

