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Styrelse
Jörgen Prahl, styrelseordförande
Göte Svensson, kassör
Martin Kure, sekreterare
Thor-Erik Lökken, ledamot
Jörgen Held, ledamot
Gina Jönsson, suppleant
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Adress- och kontaktuppgifter
Onslunda IF
Tel: 0417-304 05
Sportvägen 15
Hemsida: www.onslundaif.se
273 95 Tomelilla
Facebook: https://www.facebook.com/pages/OnslundaIF/268788179804979
GPS-koordinater

RT90: X: 6164456, Y: 1389169
WGS84: N 55° 35′ 48″, E 14° 2′ 48″
Decimal: 55.5969, 14.0469
*****

Gräsroten – ett enkelt sätt att stödja Onslunda IF

Gå in på länken och välj Onslunda IF som din favoritförening
https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/11070-onslunda-if
 Det kostar inget extra.
 Allt som krävs är att du kund hos Svenska Spel.
 När du spelar på Svenska Spels spel får OIF poäng som sedan
omvandlas till kontanter och utbetalas till föreningen. 2018
betalade Svenska Spel ut 2703 kr till OIF.
Smart – eller hur?
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Aktivitetskalender
20 april kl. 09:00 Onslunda IP – fixardag
8 maj kl. 18:00 Onslunda IP – loppismöte (det bjuds på smörgåstårta!)
18 maj kl. 09:00 Onslunda IP – fixardag
16 juni kl. 13:00 Onslunda IP – loppmarknad (försäljning börjar 13:30)
Julmarknad? Hjälp efterlyses!
*****

Vad gör man på en fixardag?
Förutom att umgås så fixas och donas det
på Onslunda idrottsplats. Röjning av
buskar, städning av kiosk, uppsättning av
reklamskyltar, storstädning av loppislokal,
målning med mera. Alla kan hjälpa till, inget
bidrag är för litet och allt avslutas med
korvgrillning.
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Spelschema OIF herrar div 7 Skåne Sydöstra - hemmamatcher
VÅRSÄSONG
Fredag 5 april, Omgång 1
19:15 Onslunda IF – Östra-Torp Smygehuk FF
Torsdag 18 april, Omgång 3
19:00 Onslunda IF – Klågerups GIF
Fredag 10 maj, Omgång 5
19:00 Onslunda IF – SoGK Charlo
Torsdag 23 maj, Omgång 7
19:00 Onslunda IF – Gylle AIF
Söndag 23 juni, Omgång 12
13:30 Onslunda IF – Staffanstorp United FC Ungdom
HÖSTSÄSONG
Onsdag 14 augusti, Omgång 14
19:00 Onslunda IF – Smedstorps IF
Fredag 30 augusti, Omgång 16
19:15 Onslunda IF – Staffanstorp Södra FF
Söndag 15 september, Omgång 18
14:00 Onslunda IF – Sövestads IF
Fredag 20 september, Omgång 19
14:00 Onslunda IF – Glemmingebro IK
Fredag 29 september, Omgång 20
15:00 Onslunda IF – Holmeja IS
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Ordförande har ordet
Anrop nummer två!
Under 2019 kommer vi att ha seniorlag på herrsidan samt korpen som
nyttjar vår anläggning. Styrelsen har därför tagit beslut att vi endast ska
bedriva verksamhet på B-planen och låta A-planen ligga i träda. Bara att
hålla en plan igång med klippning, linjering och bevattning kräver ganska
stora resurser både kostnadsmässigt men framförallt arbetsmässigt, och
är det något vi lider brist på så är det arbetsresurser. Åke, vår mångårige
trotjänare och stöttepelare, har bestämt sig för att gå i pension till hösten
och detta innebär med största sannolikhet att vi måste komma tillbaka till
tiden då föreningen drevs med uteslutande ideella resurser. Min farhåga
är att det blir mycket svårt att hitta dessa människor som kan tänka sig
offra några timmar av sin fritid för att stötta till.
Loppis kommer att hållas traditionsenligt helgen innan midsommar. Detta
är ett evenemang som lockar många att hjälpa till och det är denna
vetskap som gör att jag hyser visst hopp att det ska kunna gå och driva
föreningen vidare.
Hur det blir med julmarknaden har vi ännu inte bestämt. Vi måste först
säkerställa att vi klarar av detta arrangemang.
Min uppmaning till alla är att hålla sig informerad på hemsida och andra
sociala medier då vi har våra arrangemang och fixardagar. Ju fler vi är
på våra fixardagar desto snabbare går det och det blir mycket roligare
också. Observera alla ni under 55 är naturligtvis också välkomna!

Jörgen Prahl
OIF behöver fler händer!
Ju fler, desto bättre och roligare…
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Rättelse
Efter branden i klubbvillan 1986 gick inte fotoalbumen upp i rök som det
stod i förra numret av Blåmärket. Christer Rasmusson var ner i klubbvillan först på söndagskvällen och sedan under måndagen. Då hämtade
han och Kenneth Lorén (dåvarande ordförande) ut alla fotoalbumen från
kontoret. De flesta var i rätt bra skick men en del bilder var lätt rökskadade. Under hösten restaurerade Christer förtjänstfullt bilder så gott
det gick, tvättade av dem och satte dem i nya album. Albumen finns i
klubbvillan.
*****

Gruvans parlopp ställs in!
Fastigheten där loppet arrangerats är
under försäljning vilket fått till följd att
loppet ställs in i år. Vi hoppas kunna
återkomma nästa år. Samtidigt vill vi
passa på att rikta ett stort tack till Elan
och Eva Persson som upplåtit sitt hem för
arrangemanget under flera års tid.
Mer information finns på Parloppets hemsida parloppet.renewtec.se.

*****
En stenrik oljeshejk kom med mycket bagage till hotellet. Det var skidor,
stavar, skridskor och andra vinterattiraljer. Portiern tittade förvånat och
tog sedan mod till sig och sa försynt:
- Det är ytterst sällan vi har snö här.
- Det är helt OK, mullrade oljeshejken. Den kommer med resten av
bagaget.
- Har ni en bok som behandlar äktenskapsproblem? Jag är nämligen
gift med ett!
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Baron von Hjelmstierna har tagit in på ett hotell i Örebro. Iklädd en randig
sidenpyjamas går han till sängs. Klockan ett på natten väcks baronen av
ett gäng handelsresande som spelar kort i rummet intill. Han far upp,
stegar ut i korridoren och knackar på granndörren för att bli insläppt.
- Vill herrarna vara vänliga och vara lite tystare säger han med
myndig röst!
Han möts av en skrattsalva.
- Herrarna vet kanske inte vem jag är? Mitt namn är baron von
Hjelmstierna!
Skrattande säger en av de handelsresande:
- Av klädseln att döma trodde jag ni var markis.
- Hur många arbetar på den här fabriken?
- Ungefär häften…
I domstolen:
- Medger den åtalade att han är skyldig?
- Nej herr domare!
- Har ni stulit förr!
- Nej herr domare sa den åklagade indignerat. Det här var första
gången!
Fanjunkaren har teorilektion:
- 56:an vad är krigsrätt?
56:an kliar sig i huvudet och drar sedan till med:
- De e väl ärter o fläsk?
Harry hade blivit pensionerad. Företaget där han hade arbetat hade
ekonomiska svårigheter, så han avtackades av direktören med orden:
- Käre Harry! Tyvärr så tillåter inte firmans ekonomi att du får den
guldklocka som du så väl har förtjänat. Men naturligtvis är du
välkommen upp på kontoret och se vad klockan är.
Två norrmän:
- Kan du tänka dig att i USA blir en person överkörd varje kvart.
- Ojdå. Vilken otur han måste ha.
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Loppmarknaden
En av Österlens och Skånes stora begivenheter är onekligen Onslunda
loppmarknad som lockar deltagare från både när och fjärran.
Loppmarknaden arrangeras traditionsenligt söndagen innan midsommar
vilket innebär att den går av stapeln den 16 juni i år. Kiosken öppnar
kl. 12:00, insläpp kl. 13:00 och själva loppmarknadsförsäljningen startar
kl. 13:30.
Du vet väl att Onslunda IF samlar ”loppor” året runt och att de är i tryggt
förvar i ändamålsenliga lokaler tills det är loppisdags. Kontakta Onslunda
IF via föreningens Facebook-sida https://www.facebook.com/onslundaif/
så ombesörjer OIF upphämtning.
Nedanstående bilder är kopierade från OIF:s hemsida

Kanske man hittar ett riktigt FYND!.

Kiosken öppnar kl. 12:00.

Insläpp kl 13:00.

Varför stressa när man kan ”chilla”.
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1978 – året då Onslunda by drabbades av fotbollsfeber
Då föreningen kämpar för att få igång verksamheten igen kan det vara
på plats med en historisk återblick. Året var 1978 och Onslundas bybor
drabbades av fotbollsfeber. Det tog sig olika uttryck, en del klädde ut sig,
andra gick med stora plakat men det som var gemensamt var blicken de
hade i ögonen. En blick som drömde om guldglans, ära och evig
berömmelse. För er som inte hade möjlighet att uppleva feberruset så
kan jag berätta att det handlar om YA-cupen anno 1978.
Låt oss börja från början.
Den 30 juni 1978 drabbade Tomelilla IF och OIF samman.
YA (Ystads Allehanda) skrev följande:
”Vilken drömöppning! Onslunda skåpade ut Tomelilla totalt under den
inledande halvtimmen och förutom de tre målen kunde noteras ett
rungande Mats Ohlsson-skott från tjugo meter i virket ända uppe i
krysset, samt ett dussintal hörnor”.
Tomelilla IF skärpte sig dock och kom så nära som 2-3 innan matchen
var över.
I kvartsfinalen väntade ett dubbelmöte med Sjöbo IF. Efter att ha spelat
2-2 hemma återstod en tuff match på bortaplan.
YA skrev följande:
”I en dramatisk match på Sjöbo idrottsplats slog Onslunda hemmalaget
Sjöbo med 2-1. Det avgörande målet gjordes när det återstod tre minuter
av matchen”.
I semifinalen väntade Smedstorps IF i ett dubbelmöte. Först på bortaplan
och sedan hemma.
YA skrev följande:
”Onslunda tog på fredagen ett gott kliv mot ett av sina drömmars mål,
nämligen att komma till YA-cupfinal. Samtidigt grusades förstås i lika stor
grad Smedstorps förhoppning att nå samma mål. Som antyds vann alltså
Onslunda, och siffrorna blev 1-3 (0-2). Men än återstår en match lagen
emellan, och den avgörs i Onslunda i morgon.
Onslundas mål gjordes av Jan Westman, Bengt Moberg och Göte
Svensson (straff).
Hemmamatchen mot Smedstorps IF slutade med seger, 3-0, efter två
mål av Bengt Moberg. Onslunda IF gick därmed vidare till YA-cupfinal
med sammanlagt 6-1.
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I finalen väntade IFK Ystad, den klubb som då vunnit flest finaler i YAcupens 32-åriga historia. Ingen utanför Onslunda trodde på något annat
än en IFK-seger men i byn spred sig en fotbollsfeber av sällan skådat
slag. Bollen är rund, allt kan hända, med lite tur så…ja, drömmarna
visste inga gränser. När matchdagen närmade sig var stämningen
nästintill elektrisk, pulsen slog hårt och hoppet levde. Matchen spelades i
inför 2142 åskådare i Hammenhög.
Stämningen var på topp och i
hjärtat på alla Onslunda IF:s
supportrar levde hoppet om att
ta ytterligare en sista skalp och
lägga beslag på YAcupbucklan. På andra sidan
stod div. III-laget IFK Ystad,
som varit i 11 YA-cupfinaler och
vunnit 7 av dessa.
I tidningsurklippet från YA ses
OIF-supportar elda på publiken
under matchdagen.
Källa: Stig Throbäck

Så här skrev YA:
”Det var Onslundas supporters som satte färg på YA-cupfinalen innan
matchen. IFK Ystad satte emellertid färg på fotbollstillställningen….
Ja, IFK var så ofina att man vann med hela 5-1 (3-0).”
IFK Ystad tog därmed sin 8:de YA-cupfinal
Nåväl, även om det inte bar hela vägen så fick Onslunda uppleva en
fotbollssommar utan dess like. Aldrig har det pratats så mycket fotboll i
Onslunda med omnejd och i en liten trettonårig ungdomsspelares ögon
var OIF:s A-lagsspelare riktiga hjältar.

Jörgen Held
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ROLIGA FAKTA
Du föds med 300 ben, men när du är vuxen har du 206
stycken.
En fjärdedel av alla ben i din kropp finns i dina fötter.
Enligt Guinness rekordbok hittades världens största snöflinga i USA i
januari 1887. Den sägs vara 38 centimeter bred och 20 centimeter tjock!
"Almost" är det längsta engelska ordet med samtliga bokstäver i
alfabetisk ordning.
En vuxen elefant kan inte hoppa – inte ens när de
springer lämnar alla fyra benen marken samtidigt.
Elefantungar kan skutta till i små hopp, men gör det
inte gärna.
Det är omöjligt att nysa med öppna ögon.
Ett Boeing 747:s vingbredd (64.6 m) är längre än
bröderna Wrights första flygtur (35 m).
Multiplicerar man 111111111 med sig själv så får man
12345678987654321
Serien Kalle Anka var en gång i tiden förbjuden i Finland på
grund av att han inte har några byxor.
Charlie Chaplin vann en gång 3:dje pris i en Charlie Chaplinlookalike tävling.

*****
Klurigheter (vänd för att se svar)
Fem gick in genom samma dörr, men kom in i var sitt rum?
Bara jag själv kan säga vem jag är?

Fingrar i en handske
Tungan
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