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Adress- och kontaktuppgifter
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273 95 Tomelilla
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GPS-koordinater

RT90: X: 6164456, Y: 1389169
WGS84: N 55° 35′ 48″, E 14° 2′ 48″
Decimal: 55.5969, 14.0469
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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.
2019 betalade Svenska Spel ut 3115 kr till OIF.
Smart – eller hur?
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Aktivitetskalender
10 april kl. 08:30 Onslunda IP – fixardag (Tvätta fasad, sätta upp
reklamskyltar, linjering, sätta nät i målen med mera)
14 juni kl. 13:00 Onslunda IP – loppmarknad (försäljning börjar 13:30)

*****

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 fika.
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Intervju med OIF:s herrlagstränare
Vem är Lars Axelsson?
Jag är 58 år gammal och bor med min sambo utanför Äsperöd. Har en
dotter i Örebro och en son i Sjöbo som för övrigt är ett av nyförvärven,
Magnus Rask. Har varit aktiv i klubben i 4 år. Det här är andra året som
tränare. Klubbar som jag tidigare har varit i är Spjutstorp, Smedstorp
(spelande tränare), Borrby, Glemmingebro (spelande tränare), Lunnarp
och Svenstorp. Jag har även lirat handboll i många år i Tomelilla.
Hur ser truppen ut?
Den här säsongen har vi fått in många nyförvärv så truppen har utökats,
vilket är positivt och det blir kamp om platserna i startelvan. Vi har även
fått in en ny ung målvakt, Johannes Schön, som är enormt lovande.
Tyvärr så skadade sig ett av våra nyförvärv, Mikael Werngren, allvarligt
och är borta minst 6 månader (hälsenan). Han var den som skulle
leverera framåt i år. Nu får andra stiga fram. Jag förfogar över en bred
trupp med olika nationaliteter vilket är väldigt inspirerande.
Har du någon speciell tränarfilosofi?
Min tränarfilosofi är att vi ska rulla boll längs marken och spela en trevlig
fotboll. Vi kommer också jobba hårt med att sätta försvarsspelet. Bästa
laget spelar alltid men så klart måste man träna. Vi har även fått in yngre
spelare som jag kommer att låta få känna på hetluften i a-laget men de
kommer att matchas försiktigt. Vi kommer även ha ett b-lag i år vilket är
positivt för klubben och så får alla spela. Min målsättning är att vi ska
utvecklas för varje match som lag och spelare. Det är hårt jobb som
gäller. En match i taget.
Några avslutande ord?
Jag hoppas att folk i Onslunda tar sig ut ur stugorna och gå ner och tittar
på byns fotbollslag och tar sig en god varm korv och får se ett trevligt
spelande hemmalag.
/Lars Axelsson
Följ rådet och se OIF:s hemmamatcher! Datum och klockslag ser ni på
följande sida.
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Spelschema OIF herrar div 6 Skåne Sydöstra hemmamatcher
VÅRSÄSONG
Torsdag 16 april, Omgång 2
18:30 Onslunda IF – Rörums SK
Fredag 24 april, Omgång 3
19:00 Onslunda IF – Sövestads IF
Onsdag 6 maj, Omgång 5
19:00 Onslunda IF – SoGK Charlo
Onsdag 20 maj, Omgång 7
19:00 Onslunda IF – Baskemölla IF
Fredag 29 maj, Omgång 9
19:00 Onslunda IF – Branteviks IF
Torsdag 11 juni, Omgång 11
19:00 Onslunda IF – Kiviks AIF
Fredag 19 juni, Omgång 12
19:00 Onslunda IF – Köpingebro IF
HÖSTSÄSONG
Torsdag 13 14 augusti, Omgång 15
19:00 Onslunda IF – Smedstorps IF
Fredag 28 augusti, Omgång 17
18:30 Onslunda IF – Svenstorps IF
Torsdag 10 september, Omgång 19
18:30 Onslunda IF – Borrby IF
Fredag 25 september, Omgång 21
18:30 Onslunda IF – Glemmingebro IK

*****
- Det är förfärligt vad ni är långsam. Finns det inget ni är snabb i?
- Jo, jag blir fort trött!
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Ordförande har ordet
I skrivande stund finns det många frågetecken. Allt i vår omvärld stängs
ner och vi vet inte hur det blir med verksamheten den närmaste tiden.
Vi planerar dock för att våra seniorer, vars lag ser intressantare ut än på
många år, kommer att komma igång med sitt seriespel. I år i div VI och
med den stora fördelen att serien endast består av lag i närområdet
vilket bör skapa lite större intresse runt våra matcher.
Det har startats innebandy för barn och ungdomar i föreningens regi,
tyvärr har man fått göra ett avbrott pga Coronaviruset. Men vi hoppas att
detta fortsätter och att vi kan få bra tider inför nästa höst.
Under våren kommer vi också att avsätta en del av vår anläggning för
hundsportaktiviteter. När vi kallade till möte visade det sig att intresset för
denna aktivitet var mycket stort. En arbetsgrupp har bildats och endast
fantasin sätter gränser när det gäller fortsättningen.
Närmast att lanseras är gåfotboll. En form av fotboll där du inte får
springa eller tacklas. Detta innebär att det är en aktivitet där unga och
äldre kan roa sig och motionera på samma villkor. Mer om detta kommer
på sociala medier, och även på andra informationsvägar för oss som inte
är så bevandrade i teknikens förtrollade värld.
Vi har haft årsmöte och det visar att vi har en stabil ekonomi, att det finns
gott om idéer på aktiviteter som skulle kunna genomföras. Det stora
problemet är dock, med risk att bli tjatig, bristen på fler som vill engagera
sig och bidra till föreningens fortlevnad. Man behöver inte vara överdrivet
idrottsintresserad vi har bruk för alla, ex hjälpa till med sponsring, skötsel
av anläggningen, hämta loppissaker m.m.
Avslutningsvis vill jag än en gång be,
önska eller hota
. Fler
måste engagera sig om vi ska ha en förening och anläggning kvar i byn.
Vi står inför det faktum att den handfull tappra som idag driver runt verksamheten riskerar att tröttna och då kommer anläggningen att bommas
igen och Onslunda IF, en fortfarande hyfsat pigg 78-åring, kommer att
försvinna.
Jörgen Prahl
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Rapport från Årsmötet
Lördagen den 25 januari gick OIF:s årsmöte av stapeln. Mötet öppnades
av Mats Berglund, och Göte Svensson agerade sekreterare.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Ekonomiskt går det bra för föreningen med ett överskott på drygt 85 tkr
för verksamhetsåret 2019. Herrlaget slutade på en sjunde plats i div.7
södra Skåne. Nästa år startar herrlaget i div. 6 pga serieomläggning. Det
har även bedrivits innebandy en gång per vecka i Odenslundshallen.
Loppmarknaden drog som vanligt mycket publik och inbringade drygt 80
tkr. Föreningen vill rikta ett stort TACK till alla som skänkt loppissaker
och alla som på olika sätt hjälpt till.
Styrelsen presenterade verksamhetsplanen för 2020 med flera nya
spännande initiativ såsom Gåfotboll, Ungdomsaktiviteter och
Hundrastgård. Det är dock viktigt att påpeka att föreningen behöver
frivilliga som kan hjälpa till med aktiviteterna. 2020 arrangeras fotbollsEM och det finns planer på att visa matcherna på storbildsskärm i klubbvillan.

Årsmötesdeltagare tidigt på plats. Saknas på bild gör Karin Berglund och
Gert Jönsson som kom precis innan mötets ordförande, Mats Berglund
förklarade mötet öppnat.
Foto: Jörgen Held
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Uthyrning
OIF:s festlokal
Stor fest (>50 pers)

2000 kr*

Liten fest (<50 pers)

1000 kr*

Dop, bjudning etc.

500 kr**

Barnkalas

300 kr**

Återkommande arrangemang

Enl. överenskommelse

* Inklusive tillgång till kök
** 150 kr tillkommer för tillgång till kök
Tillgång till kök omfattar föreningens köksutrustning, glas, tallrikar,
bestick etc.
Vid försenad retur av nyckel tillkommer en avgift á 50 kr/dygn.
Kontakt för bokning: Jimmy Sunnegård 0722-08 60 75
*****
En ung advokat kom till himlen där han träffade Sankte Per.
- Varför lät du mig dö vid så unga år, frågade han.
Sankte Per tittade i sin tjocka bok och sa:
- Ung? Enligt de timmar som du debiterat dina kunder så är du minst
87 år gammal!
En bil hade kolliderat med en hästskjuts. Polisen gav den svårt skadade
hästen ett nådaskott.
- Ni, sa han till kusken, är ni också skadad?
Kusken darrade i hela kroppen och stönade:
- Nej, nej, jag har aldrig mått bättre i hela mitt liv!
Är det inte ett otacksamt jobb att vara inkasserare? Vart ni än kommer så
är ni väl ovälkommen?
- Säg inte det. De flesta ber mig faktiskt att komma igen…
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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 14 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 det är öppet
kl. 09:00-11:00 andra lördagen i månaden på idrottsplatsen för inlämning
av loppissaker. Där är de i tryggt förvar i ändamålsenliga lokaler.
Kontakta Onslunda IF så ombesörjer OIF upphämtning.
Nedanstående bilder är kopierade från OIF:s hemsida

Det gäller att vara på hugget..

…kanske man hittar ett riktigt FYND!.

Gott med korv! Kiosken öppnar kl. 12:00. Barnvagn, fälgar eller kanske ett parasoll?
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OIF:s nye vaktmästare
Det är med glädje som Blåmärket hälsar vår nye vaktmästare, Jimmy
Sunnegård, välkommen till Onslunda IF. För er som undrar vem Jimmy
är så har Blåmärkets utsände gjort en kort intervju.
Var kommer du ifrån?
- Jag kommer från Hörby.
Flyttade till Onslunda 2008 då jag
träffade min sambo.
Familj?
- Sambo och 3 barn.
Visste du något om Onslunda
och Onslunda IF innan du
flyttade hit?
- Jag kände till Onslunda sedan
tidigare, har besökt vänner här
tidigare, men inte Onslunda IF.

Jimmy Sunnegård på plats på
OIF:s kansli.
Foto: Jörgen Held

När började du arbeta för OIF?
- Jag började arbeta på Onslunda IF den 1/10-2019.
Vad är det bästa/sämsta med att vara vaktmästare på Onslunda IP?
- Det bästa är friheten, att kunna lägga upp arbetet själv.
- Det sämsta är skadegörelse, alltid tråkigt att ta itu med.
Har du någon dold talang?
- Jag har ingen dold talang per se, kanske att jag kan äta de 3 starkaste
chilifrukterna i världen utan besvär. ;)
Har du några hobbies?
- Kort sagt Ja. För att nämna de största; Kodning, Datorer, Tv-spel och
Moddning*.
* Moddning innebär att man modifierar spelkonsoller/datorer utseendemässigt
och/eller funktionsmässigt.
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Roliga fakta
Finland och Nordkorea separeras av enbart ett land: Ryssland.
Cleopatra levde närmare lanseringen av Iphone än bygget av
Cheopspyramiden i Giza (2560-2540 f.kr.)
New York ligger länge söderut än Rom!
Det är omöjligt att humma och hålla för näsan samtidigt.
Honung är det enda livsmedlet som inte blir gammalt. Det kan
kristalliseras men står sig i tusentals år i rätt miljö.
Styrkan eller hettan i chili mäts i “Scoville-grader” och påverkas
av koncentrationen av ämnet capsaicin, som är källan till den
upplevda hettan. Paprika ligger på mellan noll och 100 scovillegrader, jalapeño på 2 500–5 000 och rent capsaicin på 16
miljoner. Den starkaste chilin är enligt Guinness World Records
Carolina Reaper som uppmätts i medeltal till 1 569 300 SHU
(Scoville Heat Units) och max ca 2 200 000 SHU.
Salamandrar (en sorts ödlor) har en arvsmassa som är tio
gånger större än människans. De kan regenerera vävnader och
organ i hela kroppen. De repar sig helt efter att ha blivit av med
svans, ben, käken, delar av ryggraden, upp till en tiondel av
hjärnan eller en fjärdedel av hjärtat.
*****

Klurigheter (vänd för att se svar)
Vem har bakluckan framtill?
En man tittar på ett fotografi och säger: Bröder och systrar har jag inga
men denne mans far är min fars son. Vem är det han ser på fotografiet?
Om en kartong ägg kostar 18 kr, vad går då en kyckling på?
Ugnen
Sin egen son
Två ben
9

Nätrassel….
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