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Adress- och kontaktuppgifter 

Onslunda IF  Tel: 0417-304 05 

Sportvägen 15  Hemsida: www.onslundaif.se 

273 95 Tomelilla    

 

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 

Smart – eller hur?  

http://www.onslundaif.se/
https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/11070-onslunda-if
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Aktivitetskalender 

Loppmarknad 17 juni kl. 13:00 (försäljningen startar 13:30), Onslunda IP 

Sommarläger ungdomar 6-13 år 6-7 juli, Onslunda IP 

Gruvans parlopp 5 augusti kl. 15:00, vid Onslunda  Sten  
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- Fantastiskt skott men tyvärr…vi har bytt sida i halvtid!!! 

***** 

Spelschema OIF herrar div 7 Skåne sydöstra  - hemmamatcher 

Fredag 10 augusti, Omgång 13 

18:45 Onslunda IF - SoGK Charlo 

Fredag 31 augusti, Omgång 16 

18:30 Onslunda IF - Rörums SK 

Torsdag 6 september, Omgång 17 

19:00 Onslunda IF - Glemmingebro IK 

Fredag 21 september, Omgång 19 

19:00 Onslunda IF - Lilla Beddinge BK 

Lördag 6 oktober, Omgång 21 

15:00 Onslunda IF - Wollsjö AIF 
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Efterlysning 

Efter många om och men har vi nu lyckats få till en styrelse med 

undertecknad som ordförande. Som gammal Onslundabo är det tråkigt 

att se den utveckling som blivit med en allt mer tynande verksamhet. Vi 

är dock några eldsjälar kvar som på alla sätt vill blåsa liv i föreningen 

igen. 

När man pratar om dessa saker får man ofta höra att ” det borde nån ta 

tag i ” eller det är för dåligt att ”dom inte fixar detta”. Jag vill på detta sätt 

meddela att nån och dom har flyttat, dött eller på annat sätt förvunnit om 

de nu någonsin har funnits. 

När jag tackade ja till att ta ordförandeskapet deklarerade jag att jag ger 

detta 1,5 år. Skulle det under denna tid visa sig att det inte finns intresse, 

förutom ett 10-tal grånande individer, är jag inte beredd att fortsätta. Det 

kan inte vara meningsfullt att driva en så stor anläggning och så stora 

byggnader av ren nostalgi.  

Onslunda IF är till för Onslunda och för att skapa meningsfulla 

fritidssysselsättningar för våra medlemmar. Styrelsens målsättning är att 

skapa de yttre ramarna för att det ska bedrivas verksamhet på våra 

anläggningar. Fotboll är naturligtvis en del men det kan vara så mycket 

mer, bara fantasin sätter begränsningar. Vi kommer fortsätta med våra 

öppna möten där vi bjuder in alla för att steg för steg starta olika 

verksamheter. 

Som tidigare nämnts finns inte ”nån och dom”. För att vi ska lyckas 

behövs att du, jag och vi engagerar oss. 

Jörgen Prahl 
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Tillbakablickar – i framgång och motgång 

Nu när Onslunda IF fyller 75 år kan det vara på sin plats att göra några 

tillbakablickar och nedslag på händelser som varit med och format 

klubben och dess historia.  Delar av nedanstående text kommer från 

OIF:s hemsida med Eve Larsson och Martin Svensson som författare.  

Föreningen bildas 

Onslunda Idrottsförening, med fotboll som viktigaste gren, bildades den 

11 maj 1943. Föreningen började 1944 med ett fotbollslag för vuxna 

pojkar men växte fort och hade 1952, A-lag, B-lag och pojklag och kunde 

1967 framvisa en verksamhet uppdelad på sektioner inom fotboll, 

friidrott, idrottsplats, ekonomi och fritid. Ett modernt klubbhus stod färdigt 

1966 tack vare ett kommunalt anslag samt många frivilliga arbetstimmar. 

Framgångsrik verksamhet 

1973 bildades en speciell sektion för ungdomsfotbollen och man började 

med motionssimning. 1976 omfattade fotbollsektionen 6 lag med 

seriespel, A och B lag för herrar, juniorlag och 12- och 14-årslag för 

pojkar. Detta år startades det även ett damlag i Onslunda IF för första 

gången. Redan 2 år senare utökades verksamheten med ett 14-årslag 

för flickor. 1976 var även året då PR-sektionen, som ansvarat för 

utgivningen av Blåmärket, bildades. 

Under 70- och början av 80-talet var Onslunda IF:s A-lag för herrar ett 

stabilt div 5-lag och reservlaget härjade bland annat i div 1 Skåne. 

Damlaget som skördat stora framgångar vann 1995 div 3 och gick upp i 

div 2. Sejouren blev dock ettårig men man har sedan dess antingen varit 

ett stabilt topplag i div 3 eller gjort kortvariga besök i div 4. Nu senast 

avancerar man från div 4 för att återigen ta sig an div 3-lag, mer om detta 

på annan plats i Blåmärket. Ungdomssidan har genom åren i olika 

tappningar, både på pojk- och flicksidan, skördat stora triumfer i serie- 

och cupspel.  

Det var även under 80-talet som karnevalerna från 50- och 60-talet 

återupplivades. Karnevalen 1984 blev så lyckad att två år senare var det 

dags för nästa. Många var inblandade men om någon ska nämnas vid 

namn så är det OIF:s dåvarande ordförande Bertil Malmborg, tillika 

karnevalsgeneral vid båda tillfällena.  
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Katastrofen är ett faktum 

Det var då det som inte fick hända hände. 1986 brann klubbvillan delvis 

ner. Priser, troféer, standar, fotografier och mycket av föreningens 

historia blev lågornas rov och gick upp i rök. En motgång som heter duga 

men, men…uppförsbacke ger starka ben och det är i motgången som 

karaktären danas.  

 

Priser, troféer, standar, fotografier och mycket av föreningens historia blev lågornas 

rov och gick upp i rök i samband med branden i klubbvillan 1986. 

Foto: Christer Rasmusson 

OIF:s medlemmar ställde upp och med gemensam ansträngning 

byggdes inte bara klubbvillan upp, den byggdes även till. Med en ny och 

modern klubbvilla befann sig föreningen faktiskt i en bättre sits än innan 

branden. 1986 var också det år då föreningens första kanslist började 

arbeta för klubben medan OIF haft en vaktmästare sedan 1980.  

Stark vilja och karaktär 

När jag blickar tillbaka kan jag inte undgå att nämna en mycket 

spektakulär match. Det var när OIF:s F16-lag mötte Bornholms 

distriktslag i en vänskapsmatch i slutet av 80-talet. Flera av OIF:s tjejer 

var 13 och 14 år gamla men ännu värre var att laget inte var fullt. 9 OIF-
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tjejer i varierande ålder mot 11 danska 16-åringar plus reserver. 

Bornholm frågade om vi ville låna några av deras spelare men tjejerna 

sa resolut NEJ! I halvtid stod det 3-0 till Bornholmarna då OIF passade 

på att göra ett internt byte. En mittback fick spela anfallare och tvärtom. 

När matchen slutade stod det 3-3. Det var för övrigt dessa tappra OIF-

tjejer som utgjorde stommen i det damlag som några år senare 

avancerade till div 2. 

Skam den som ger sig… 

Det fanns planer på att bygga en ny sporthall i Tomelilla kommun i början 

av 90-talet. Stärkta av framgången med uppbyggnaden av klubbvillan 

gav sig OIF in i leken och erbjöd kommunen att, för en betydligt lägre 

kostnad, projektera en sporthall i Onslunda istället för i Tomelilla. 

Kommunen var kallsinnig men OIF gav sig inte och påverkansarbetet 

gav till slut resultat och en hall, som fick namnet Odenslundshallen, stod 

färdig att invigas den 3 december 1994. Sedan dess har sporthallen 

använts till allt från cuper till konserter och julmarknader. 

 

Bild från Österlencupen 2009 i Odenslundshallen.  

Foto: Conny Nilsson. 

 

6



Nu tar vi nya tag… 

Det har säkert inte undgått någon att många aktiviteter inom föreningen 

sakta tynat bort och att det för närvarande t.ex. inte finns någon 

ungdomsverksamhet. Men dra då lärdom av historien. Motgångar är till 

för att övervinnas och det finns fog för uttryck som ”nöden är 

uppfinningarnas moder”. Är det något historien kan lära oss är det att 

Onslunda IF alltid kommer igen. Med er hjälp, kära läsare, är ambitionen 

att starta upp ungdomsverksamheten igen och erbjuda byns och traktens 

ungdomar en meningsfull fritid. I år anordnas t.ex. ett efterlängtat 

sommarläger (se mer om detta på s. 11). Tillsammans har vi fantastiska 

möjligheter att återuppbygga klubben och dra nytta av det som tidigare 

OIF-generationer lämnat efter sig. Då menar jag inte bara i form av 

klubbvilla, sporthall, kiosker, gräsplaner, motionsslingor etcetera utan 

även vetskapen om att det som verkar vara en nästintill oöverstiglig 

motgång kan vändas till framgång. 

Länge leve OIF 

 

Jörgen Held 

 

***** 

Blåmärket har genom årens lopp utmärkt sig för anmärkningsvärt dåliga 

vitsar. Ibland har kända OIF-profiler häcklats och ibland har det varit vårt 

västra grannland som fått sig en känga. Här kommer ett axplock av 

tidigare publicerade historier. 

 

- Men professorn ni har ju en brun och en svart sko på er! 
- Ja, och det värsta är att jag har ett likadant par därhemma! 

 
- Vet du vad det är för likhet mellan en kock och en sportfiskare? 
- Båda håller i kastrullen! 

 
- Schäferhund säljes. Äter allt. Förtjust i barn. 

 
- Är du nöjd med dina nya gummihandskar? frågar en norrman en 

annan. 
- Ja, man kan tvätta sig om händerna utan att bli våt. 
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Damlaget till division 3 år 2018 

Efter säsongen 2014 stod det klart att Onslunda IF: s damlag inte hade 

tillräckligt med spelare för fortsatt seriespel. Tomelilla IF: s damlag 

befann sig i samma situation och därför togs det kontakt för att 

undersöka möjligheterna till ett samarbete. Både föreningarnas ledning 

och spelarna såg det positivt och vid ett möte i Änglasalen beslöts att vi 

skulle ställa upp med ett gemensamt lag. Onslunda var klara för spel i 

division 3 medan Tomelilla spelade i 4:an. En sluten omröstning visade 

att det fanns en överväldigande majoritet för spel i division 3. Tyvärr 

fanns det en del spelare som valde att fortsätta sin karriär i andra klubbar 

och därför blev inte truppen till slut den förväntade. Vi vann inte en enda 

match och första året, 2015, slutade med degradering till division 4. 

 

Inför 2016 valde vår tränare att lämna sitt uppdrag men vi fick ganska 

omgående tag i en meriterad ersättare i Anders Sterner. Anders hade 

också en del kontakter bland spelare i andra klubbar och vi kunde därför 

förstärka truppen. I vår andra seriematch detta år tog vi också vår första 

seger, borta mot Valby-Västra Klagstorps BK. Resultatet skrevs till 4 – 0. 

Tyvärr fanns det två lag i serien som var alldeles för bra för att spela i 

division 4, Trelleborgs FF och Gislövs IF. Trelleborg hade som 

målsättning att inom fyra år spela i division 1 och de är på god väg. 

Dessa två lag lade beslag på de två första platserna. 

 

Inför 2017 breddades truppen ytterligare. Efter ett väl genomfört 

träningsläger i Karlskrona var vi redo för seriespel. Första matchen, mot 

NK Croatia, slutade 3 – 3 efter att vi haft ledningen med 3 – 0. Nästa 

match förlorade vid med 3 – 1. Sex insläppta mål på de två första 

matcherna var inte riktigt vad vi hade räknat med. Dessbättre lyckades vi 

täta läckan och på de återstående 14 matcherna släppte vi endast in 7 

mål och med totalt 13 insläppta var vi bäst i serien. Östra Torp – 

Smygehuk FF vann serien medan vi och NK Croatia hade en hård kamp 

om andraplatsen och därmed direktuppflyttning till division 3. Croatia 

drog det längst a strået och vi började så smått inrikta oss på kvalspel. Vi 

ledare hade dock vissa aningar om att det kanske kunde bli uppflyttning 

utan kval, bland annat beroende på hur många Skånelag som flyttades 

ner från division 2.  
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Några dagar innan vår sista match, borta mot Malmö City FC, stod det 

klart att vi skulle flyttas upp direkt. Vi var några stycken bland ledarna 

som kände till detta. I tysthet lät vi trycka upp t-shirts och inhandla 

lämpliga drycker. Vi vann matchen men det var inte av så stor betydelse. 

När lagen hade tackat varandra för matchen kallade vi till oss spelarna 

och berättade nyheten. Det jubel som då utbröt hördes nog ända till 

Onslunda och Tomelilla. 

 

 
Direktuppflyttade OT15. Bakre raden från vänster: Anders Sterner (huvudtränare), 
Johanna Pihl (trivselansvarig), Anna Mårtensson, Sanne Christiansen, Erika Gradin, 
Katja Henriksson, Amanda Pihl, Matilda Persson, Ida Andersson, Emma Fritzson, 
Thomas Larsson (hjälp- och målvaktstränare) och Stig Throbäck (lagledare). 
Andra raden från vänster Zerny Persson (lagledare), My Möller Persson, Frida 
Sterner, Louise Gustafsson, Julia Persson, Emilia Marceau, Rebecca Börsum och 
Trine Lökken. Liggande från vänster Zandra Persson och Antonia Larsson. 
Foto: Idas mamma 

 

Ovanstående text är av Stig Throbäck, hängiven lagledare för damlaget 

under många år. 

 

Därefter har Onslunda IF, Tomelilla IF och Gärsnäs AIS gått tillsammans 

med ett gemensamt damlag i div. 3 Skåne sydöstra. 
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Parloppet återuppstår 

År 1989 fick Lise Svensson en genial 

idé. Varför inte starta ett motionslopp i 

det natursköna området runt Onslunda 

gruvor. I parloppet går, joggar, springer 

eller tävlar en manlig och en kvinnlig 

löpare tillsammans. Paret springer 

samma ca 6.5 km långa bana men åt 

motsatta håll. Den samman-lagda tiden räknas som resultat. Det 

succéartade loppet har haft ett uppehåll 2016 och 2017 men nu lagom till 

föreningens 75-års jubileum är det dags att återigen borsta dammet av 

löparskorna.  

Arrangemanget kommer att genomföras i något annorlunda och enklare 

tappning men själva loppet är detsamma. Starten går kl. 15:00 söndagen 

den 5 augusti. 

Mer information finns på Parloppets hemsida parloppet.renewtec.se.   

 

***** 

Under återuppbyggnaden av klubbvillan sågs Jörgen Prahl en dag iklädd 

sprillans nya arbetskläder och en ny skinande hammare varvid följande 

samtal utspann sig: 

- Jörgen du slår ju som blixten! 

- Tycker du att det går så fort? sa Jörgen märkbart smickrad. 

- Näe, men den brukar inte heller slå ner två gånger på samma 

ställe! 

Den nye medarbetaren verkade ovanligt blyg och tyst. För att få igång ett 

samtal på kafferasten började fru Karlsson: 

- Fiskar du? 

- Näe, sa den nye. Jag försöker bara röra sönder sockerbiten. 
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Sommarläger 

Var? - Onslunda idrottsplats 
När? - 6-7/7 2018 

Onslunda IF bjuder in alla födda 2005-2011 till sommarläger på 
Onslunda idrottsplats den 6-7/7 2018. Under helgen kommer vi att prova 
på olika aktiviteter. Övernattning sker i sporthallen tillsammans med 
ledare. Vill du inte sova över går det bra att vara med eftermiddag/kväll 
den 6/7 och komma på morgonen den 7/7. 

Lägret är kostnadsfritt. 

Preliminärt program 
6 Juli 
14.00-15.00 incheckning 
aktivitet 
17.30 middag, här är även föräldrar och syskon välkomna  
18.30 aktivitet tillsammans med föräldrar 

7 Juli 
8.30 frukost 
10.00 aktivitet 
11.30 lunch 
13.00 aktivitet 
15.00 avslutning 

Vill du vara med, be din målsman att skicka ett e-mail eller sms med 
informationen nedan till johanna_prahl@hotmail.com / 070 648 96 04.  

Anmälan 
Barnets namn 
Födelsedag ÅÅMMDD 
Storlek på t-shirt 
Övrigt (till exempel allergi/specialkost) 
Målsmans namn 
Målsmans telefonnummer 
Målsmans e-mail (om annan än den mailet skickades från) 

För att genomföra detta läger behöver vi föräldrar som hjälper till. Om ni 
som föräldrar är intresserade av att hjälpa till skriv detta i anmälan. Skriv 
även vilken/vilka dag/dagar ni kan hjälpa till. 

 

Hoppas att vi ses! 
Onslunda IF 
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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 17 juni i år. Grindarna öppnas 

kl. 13:00 och försäljningen loppmarknaden 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. Ring Åke 

Svensson, 0730-68 01 12 eller Robin Nilsson, 0733-76 14 14 så 

ombesörjer de upphämtning. 

Nedanstående bilder är kopierade från OIF:s hemsida 

   

 

 

 

 

 

Dressed for success.  Åke Svensson och en kader av unga och 

väldrillade försäljare  

 

***** 

- Jag har tappat min klocka 

- Ring SJ! 

- SJ??? 

- Ja, de är bra på att spåra ur! 

 

- När jag tidigare arbetade på flyttfirma fick jag en möbel i huvudet. 

Det var en skänk från ovan… 

 

- Vilken barnlek är mest populär i Indien? 

Curry-gömma… 
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Tack till sponsorerna 

Blåmärket vill å föreningens vägnar rikta ett stort TACK till våra trogna 

sponsorer. Utan er skulle det inte vara möjligt att bedriva verksamheten. 

Kära läsare, ta tillfället i akt och gynna nedanstående bidragsgivare. 

Nämn gärna att ni främjar dem för att de stöttar OIF. 

KLÄDSPONSOR 

Bo Olsson 

Bostads Ida 

Lant & Bygg 

Rogers Macklivs AB 

Sparbanken Syd 

Stig Throbäck 

Åkes Däck 

Österlens Tipp & Kran 

 

REKLAMSKYLT 

Bo Olsson 

Bostads Ida 

Hyrtoaletten 

KomstaSkor 

Lant & Bygg 

Leki 

Magazinets Förskola 

Mäklargården 

N-Sport 

Onslunda Magasinet 

Otto Olsson 

Peugeout 

Sahlins kläder 

SF reklam 

Skånefrö 

Sparbanken Syd 

Stig Throbäck 

Svenska Kyrkan 

Svets & Tillbehör 

Systrarna Blomster 

REKLAMSKYLT FORTS. 

Ystads Allehanda 

Åsgårds-Holkestorp 

Åkes Däck 

 

DEKAL 

Appelstorps Lamm och Vilt 

Bo Olsson 

Bo Ottosson 

Eklinders Bilrikt 

Ekonomerna Österlen AB 

Firma Lars Åke Olsson 

Linds El i Ramsåsa AB 

Go och Gla 

Gårdservice 

Hakers 

Hemrex 

Henriks Resor 

HMTEC AB 

Hyrtoaletten 

ICA 

Lant & Bygg 

Leki 

ML bortsteknik 

Möbelhansson 

N-Sport 

Olles Färg 

Rehabhuset 

Reimans 

Rio-Biografen 

Sparbanken Syd 
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DEKAL FORTS. 

Swegon 

Syncentrum 

Systrarna Blomster 

Tom Hansson 

Tomelilla Glasmästeri 

Tufvessons Åkeri 

 

AVTAL 

Bo Olsson 

Bostads Ida 

Hyrtoaletten 

Lant & Bygg 

Linds El i Ramsåsa AB 

Pizzeria Maritza 

Rio-Biografen  

AVTAL FORTS.  

Sparbanken Syd 

Ystads Allehanda 

Åkes Däck 

 

MATCHBOLL 

Björn Persson 
Eckerlunds Kläder 
Gert Jönsson Stenåsa 
Håkan Svensson 
Lant & Bygg 
Linds El i Ramsåsa AB 
Mats Berglund 
PMH 
Sparbanken Syd 
Stig Throbäck 

***** 
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