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Styrelse 
Andreas Grimbe 
Jörgen Held, vice ordförande 
Martin Kure, sekreterare 
Tor Erik Lökken 
Fredrik Sandén 
Göte Svensson, kassör 

***** 
Adress- och kontaktuppgifter 
Onslunda IF  Tel: 0417-304 05 
Sportvägen 15  Hemsida: www.onslundaif.se 
273 95 Tomelilla    
Facebook:  https://www.facebook.com/pages/Onslunda-
IF/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. 
2020 betalade Svenska Spel ut 2 589 kr till OIF. 

Smart – eller hur?  

http://www.onslundaif.se/
https://www.facebook.com/pages/Onslunda-IF/268788179804979
https://www.facebook.com/pages/Onslunda-IF/268788179804979
https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/11070-onslunda-if
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Vårens fixardagar 

24 april kl. 09:00 Onslunda IP – fixardag (Tvätta fasad, sätta upp 
reklamskyltar med mera) 

25 maj från kl. 17:30 Onslunda IP – fixardag 

***** 

Vad gör man på en fixardag? 

Förutom att umgås så fixas och donas det på 
Onslunda idrottsplats. Röjning av buskar, 
tvättning av fasad, 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 Lars Axelsson - OIF:s herrlagstränare 

Några spelare som har lämnat? 
Säsongen 2021 får vi verkligen plocka fram kämpatakterna. Inför 
säsongen har vi tappat en hel del spelare. Mest kännbara blir förlusten 
av Lavdim Radic (Smedstorp), Ulf Schönström (Lunnarp) och Emil 
Engström (Sövestad).  

Nya spelare in? 
Vi har fått in tre nyförvärv där Albin Lidholm (Tomelilla) är en av dem 
som har imponerat på träningarna. Övriga nyförvärv är Linus Alfsson 
(Tomelilla) och Abdalrahman Hasan (Brösarp).  

Målsättning? 
Målsättningen för året är att genomföra säsongen då vi har en trupp på 
18 spelare, så är vi väldigt sårbara för skador och avstängningar. Men 
när säsongen kör igång är vi redo till 100 procent, så får vi se om 
poängen trillar in.  

Välkomna ner alla bybor och titta på byns fotbollslag. 

Lars Axelsson 
Tränare 
Onslunda IF 

 
Blåmärketredaktion uppmanar alla att följa rådet och se Onslunda IF:s 
matcher!  
Datum och klockslag ser ni på följande sidor. 
 
 

***** 
 
Den tankspridde professorn stiger på spårvagnen i Göteborg. En liten 
flicka överlåter sin plats. 

- Det var snällt gjort, vad heter du, lilla vän? 
- Birgitta, pappa! 

 
***** 
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Spelschema OIF herrar div 6 Skåne Sydöstra 

Vänligen notera att den 23 april tas beslut om serien kan genomföras 
som planerat alternativt att seriestarten skjuts upp till juni. Länk till 
spelprogram och tabell: 
http://www.skaneboll.se/information/?scr=table&ftid=87791  

VÅRSÄSONG 
 
Måndag 3 maj, Omgång 1 
19:00 Onslunda IF – Hammenhög   

Lördag 8 maj, Omgång 2 
13:00 Lövestads IF – Onslunda IF 

Fredag 14 maj, Omgång 3 
19:00 Onslunda IF – Baskemölla IF 

Lördag 22 maj, Omgång 4 
13:00 Rörums SK – Onslunda IF 

Fredag 28 maj, Omgång 5 
19:00 Onslunda IF – Branteviks IF FF 

Fredag 4 juni, Omgång 6 
19:00 Smedstorps IF – Onslunda IF 

Fredag 11 juni, Omgång 7 
19:00 Onslunda IF – Gröstorps IF 

Lördag 19 juni, Omgång 8 
14:00 Wollsjö AIF – Onslunda IF 

Tisdag 29 juni, Omgång 9 
19:00 Onslunda IF – Kiviks AIF 

 
HÖSTSÄSONG 
 
Fredag 13 augusti, Omgång 10 
18:45 Kiviks AIF – Onslunda IF 

Torsdag 19 augusti, Omgång 11 
19:00 Onslunda IF – Wollsjö AIF 

Söndag 29 augusti, Omgång 12 
14:00 Hammenhögs IF – Onslunda IF 
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http://www.skaneboll.se/information/?scr=table&ftid=87791
http://www.everysport.com/sport/fotboll/division-7-herr/skaane-sydoestra/event/2018-08-10/onslunda-if-sogk-charlo/399438531
http://www.everysport.com/sport/fotboll/division-7-herr/skaane-sydoestra/event/2018-08-12/null-null/399438532
http://www.everysport.com/sport/fotboll/division-7-herr/skaane-sydoestra/event/2018-08-31/onslunda-if-roerums-sk/399295603
http://www.everysport.com/sport/fotboll/division-7-herr/skaane-sydoestra/event/2018-08-31/onslunda-if-roerums-sk/399295604
http://www.everysport.com/sport/fotboll/division-7-herr/skaane-sydoestra/event/2018-09-06/onslunda-if-glemmingebro-ik/399247456
http://www.everysport.com/sport/fotboll/division-7-herr/skaane-sydoestra/event/2018-09-09/glemmingebro-ik-onslunda-if/399247457
http://www.everysport.com/sport/fotboll/division-7-herr/skaane-sydoestra/event/2018-09-21/onslunda-if-lilla-beddinge-bk/399125453
http://www.everysport.com/sport/fotboll/division-7-herr/skaane-sydoestra/event/2018-09-21/onslunda-if-lilla-beddinge-bk/399125454
http://www.everysport.com/sport/fotboll/division-7-herr/skaane-sydoestra/event/2018-10-06/onslunda-if-wollsjoe-aif/399316909
http://www.everysport.com/sport/fotboll/division-7-herr/skaane-sydoestra/event/2018-10-06/onslunda-if-wollsjoe-aif/399316910
http://www.everysport.com/sport/fotboll/division-7-herr/skaane-sydoestra/event/2018-10-06/onslunda-if-wollsjoe-aif/399316909
http://www.everysport.com/sport/fotboll/division-7-herr/skaane-sydoestra/event/2018-10-06/onslunda-if-wollsjoe-aif/399316910
http://www.everysport.com/sport/fotboll/division-7-herr/skaane-sydoestra/event/2018-10-06/onslunda-if-wollsjoe-aif/399316909
http://www.everysport.com/sport/fotboll/division-7-herr/skaane-sydoestra/event/2018-10-06/onslunda-if-wollsjoe-aif/399316910
http://www.everysport.com/sport/fotboll/division-7-herr/skaane-sydoestra/event/2018-10-06/onslunda-if-wollsjoe-aif/399316909
http://www.everysport.com/sport/fotboll/division-7-herr/skaane-sydoestra/event/2018-10-06/onslunda-if-wollsjoe-aif/399316910
http://www.everysport.com/sport/fotboll/division-7-herr/skaane-sydoestra/event/2018-10-06/onslunda-if-wollsjoe-aif/399316909
http://www.everysport.com/sport/fotboll/division-7-herr/skaane-sydoestra/event/2018-10-06/onslunda-if-wollsjoe-aif/399316910
http://www.everysport.com/sport/fotboll/division-7-herr/skaane-sydoestra/event/2018-10-06/onslunda-if-wollsjoe-aif/399316909
http://www.everysport.com/sport/fotboll/division-7-herr/skaane-sydoestra/event/2018-10-06/onslunda-if-wollsjoe-aif/399316910
http://www.everysport.com/sport/fotboll/division-7-herr/skaane-sydoestra/event/2018-10-06/onslunda-if-wollsjoe-aif/399316909
http://www.everysport.com/sport/fotboll/division-7-herr/skaane-sydoestra/event/2018-10-06/onslunda-if-wollsjoe-aif/399316910
http://www.everysport.com/sport/fotboll/division-7-herr/skaane-sydoestra/event/2018-10-06/onslunda-if-wollsjoe-aif/399316909
http://www.everysport.com/sport/fotboll/division-7-herr/skaane-sydoestra/event/2018-10-06/onslunda-if-wollsjoe-aif/399316910


Torsdag 2 september, Omgång 13 
19:00 Onslunda IF – Lövestads IF 

Söndag 12 september, Omgång 14 
13:00 Baskemölla IF – Onslunda IF 

Torsdag 16 september, Omgång 15 
19:00 Onslunda IF – Rörums IF 

Söndag 26 september, Omgång 16 
13:00 Branteviks IF FF – Onslunda IF 

Lördag 2 oktober, Omgång 17 
13:00 Onslunda IF  – Smedstorps IF 

Lördag 9 oktober, Omgång 18 
13:00 Gröstorps IF  – Onslunda IF 

 

 

Uthyrning av klubbvillan 

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 
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Rapport från Årsmötet 

Det Coronaanpassade årsmötet gick av stapeln lördagen den 20 mars i 
klubbvillan. Ca 15 personer deltog och satt med 2 meters mellanrum. 

 

Fr. v. Göte Svensson (mötessekreterare) och Jörgen Prahl 
(mötesordförande). Foto: Jörgen Held 

Den avgående styrelseordföranden, Jörgen Prahl, öppnade mötet och 
hälsade alla välkomna. Verksamheten under 2020 har naturligtvis varit 
starkt påverkad av pandemin. Herrlagets matcher ställdes in under 
vårsäsongen men seriespelet kom igång under hösten och OIF slutade 
på en elfte plats i division 6 sydöstra Skåne. Innebandy startades upp i 
Odenslundshallen men avbröts pga pandemin. Den traditionella 
loppmarknaden ställdes in men Coronaanpassad klädloppis har 
genomförts under två veckor på sommaren. Vidare har 4 fixardagar 
genomförts och föreningen sköter städning och underhåll av 
Odenslundshallen. A-planen klipps sporadiskt. Föreningen har en 
Facebooksida, en ny mobilanpassad hemsida har tagits i drift och det 
årliga numret av Blåmärket har utgivits. 
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Trots uteblivna intäkter pga Corona så 
stannade resultatet på måttliga -32 tkr 
(året innan gjorde OIF en vinst på 85 tkr). 
Föreningen har ett eget kapital på drygt 
600 tkr.   

Gert Jönsson läste upp 
revisionsberättelsen och styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet. 

Jörgen Held, Göte Svensson, Tor Erik Lökken och Martin Kure omvaldes 
medan Andreas Grimbe och Fredrik Sandén nyvaldes. Mats Berglund 
och Gert Jönsson med Göte Svensson (Simrishamn) som suppleant 
omvaldes till revisorer. 

Till valberedningen omvaldes Carin Lökken (sammankallande) och 
Jimmy Sunnegård nyvaldes. 

Notabelt är att årsmötet inte lyckades välja någon ny styrelseordförande 
och att föreningen är i starkt behov av att fler engagerar sig i 
verksamheten om den ska kunna drivas vidare.  
 
Det fortsatta arbetet involverar att bilda grupper som jobbar med 
Sponsorer, Gåfotboll, Utemiljön på idrottsplatsen, Innemiljön, Gruvans 
Parlopp, Loppmarknad, Matchvärdar, Fotboll på storbildsskärm (EM) och 
Ungdomsaktiviteter. 
 

***** 
 

Magistern kom in i klassrummet, någon hade på svarta tavlan gjort en 
karikatyr som var misstänkt likt magistern. 

- Vem är ansvarig för det här otrevliga skämtet? frågade magistern 
förargat. 

Då hördes en röst längst bak från klassrummet: 
- Magisterns föräldrar, så klart! 

 
Chefen till den anställde: 

- Det är förfärligt vad ni är långsam. Finns det inget ni är snabb i? 
- Jo, jag blir fort trött! 
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Intervju med OIF:s nya styrelsemedlemmar 

 

Fr.v. Andreas Grimbe och Fredrik Sandén. Foto: Jörgen Held 
 
Andreas Grimbe är 32 år, bor i Ystad med fru och två barn och arbetar 
som tågvärd. Andreas spelade 2018-2019 som målvakt i Onslunda IF. 
Anledningen till att han hamnade i Onslunda var hans svärmor som 
enligt egen utsaga ”lurade hit honom”. Notabelt är att Andreas i samband 
med en straffsparksläggning på ungdomsnivå räddade samtliga straffar! 
 
Fredrik Sandén är 43 år, bor i Onslunda med fru och två barn och 
arbetar som fritidspedagog på Montessoriskolan Fyrkappan i Lövestad. 
Fredrik kommer ursprungligen från Lidköping men har skånska rötter i 
släkten. Anledningen till att han bosatte sig i Onslunda är att hans fru 
kommer från Tomelilla. 2020 drog Fredrik igång innebandy i sporthallen 
men pga pandemin har aktiviteten avbrutits. Ambitionen är att dra igång 
igen så fort omständigheterna tillåter det. Notabelt är att Fredrik en gång 
var svensk mästare i Counter-Strike 1.6 (ett videospel). 
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Medlemslotteriet 
Hjälp föreningen genom att bli passiv medlem, kostar 100 kr, och köp en 
medlemslott. Lotten kostar 200 kr och hälften av pengarna lottas ut i 
månadsvinster. 
 
Intäkterna från medlemslotteriet hjälper föreningen att bland annat dra 
igång aktiviteter för barn och ungdom. 
 
De 12 månadsdragningarna görs vid ett tillfälle (november) och 
publiceras på OIF:s hemsida och Facebook-sida. Vinstplan enligt nedan. 
Notera att det tidigare tröstpriset (trisslott), för de som inte vunnit något, 
har slopats.  
 
VINSTPLAN PER MÅNADSDRAGNING 
 
1:a pris  300 kr 
2:a pris 100 kr 
3:dje pris 100 kr 
 
 
Om man är extremt lyckosam och vinner  
första priset varje månad kan man således 
skrapa ihop hela 3600 kr. 
 
Vinsterna skickas direkt hem till de lyckliga vinnarna. 
Övriga får trösta sig med att de förtjänstfullt stöttat föreningen. 
 
För att deltaga i medlemslotteriet så måste man vara medlem i 
föreningen 
 
Kontakta Jimmy Sunnegård 0417-304 05 / 0722-086075 för köp av 
medlemskort och medlemslott. 
 

***** 
Den unga frun klagade hos hyresvärden: 

- Varje gång tåget går förbi så skakar hela huset så jag ramlar ur 
sängen. Pröva själv så får ni se! 

Värden suckar och lägger sig i sängen. 
Då kommer mannen i huset hem och frågar upprört varför värden ligger i 
hans frus säng. 

- Skulle ni tro mig om jag sa att jag väntar på tåget? 
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Roliga fakta 
 
11 % av jordens befolkning är vänsterhänta.  
 
En struts öga är större än dess hjärna. 
 
En vals tunga väger upp till ett ton. 
 
Bananplantan är faktiskt en ört, inte ett träd. Bananerna som 
växer ur den är alltså dess bär. 
 
Alla Ahlgrens bilar smakar samma sak, färgen spelar ingen 
roll. 
 
Skottland ligger längre norrut än Alaska. 
 
Varje år kastar turister ner nästan 15 miljoner kronor i 
småpengar i Fontana di Trevi i Rom. Varenda mynt samlas in 
och doneras till den lokala välgörenhetsorganisationen Caritas 
Roma, som hjälper Roms fattiga och hemlösa. 
 

***** 
Klurigheter (vänd för att se svar) 
 
Jag går runt både trädgård och tun, ändå står jag stilla. 
Vem är jag? 
 
Jag har många blad, men är varken träd eller blomma. Många vill sluka 
mig, andra somnar i mitt sällskap. 
Vem är jag? 
 
Var finns det bara dagar men inga nätter? 
 
Tänk dig att du kör en buss. 
På hållplats A stiger 3 personer på. 
På hållplats B kliver 2 personer av. 
På hållplats C kliver alla personer av. 
Vad heter busschauffören? 
 
 
 
 Staketet 

Boken 
I almanackan 
Tänk dig att DU kör en buss… 
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Nätrassel…. 
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