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Veckans match! 

 

Vecka 17 

Önnestad BoIF – Sibbhults IF 

Division 3 Dam Östra Skåne 2022 

2022-05-01 16.00, Önnevallen 

Domare: Ahmet Neskic 

Slutresultat: 0-6 (0-4) 

Publik: 50 

 

 
                          Önnestad BoIF 

 

 
                 Sibbhults IF 
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Inför match: 

Vi vänder blickarna mot Nordöstra Skåne där vi denna helg hittar ”veckans match” i 

Önnestad där byns damlag tar emot gästande Sibbhults IF. Två lag vi hittar i seriens mitt 

efter tre spelade omgångar och det känns som vi kommer få uppleva en jämn och spännande 

match på Önnevallen, på söndag, dagen efter valborgsmässoafton. 

 

Senaste Resultaten för lagen (veckans lags resultat först): 

Önnestad BoIF: 

Broby IF (H) 0-1 

Näsums IF (B) 7-2 

Edenryds IF (B) 2-3 

 

Sibbhults IF: 

Hanaskogs IS (B) 1-1 

Hörby FF (H) 1-3 

Näsums IF (B) 11-1 

För att få bästa förhandsinformationen lät vi två av lagens tränare uttala sig om sina 

tankar inför kommande match lagen emellan….. 

Vi började med Martina Sandström från hemmalaget Önnestad BoIF 

Vad har ni för tankar kring dagens match?  

- Vi tror att det kommer bli en spännande match mellan två lag som rullar mycket boll. 

Tror att matchen kan bli jämn och laget med bästa inställningen och kämparglöden 

för dagen kommer gå vinnande ur matchen! 

 

Laddar ni upp på något speciellt sätt inför matchen? 

- Vi kommer ägna tid efter torsdagens träning (imorgon) med snack kring vad vi 

behöver förbättra från tidigare match, våra styrkor som vi behöver nyttja och lägga 

mycket fokus på mental förberedelse och starta med tagga lite extra redan på torsdag! 

 

Hur har säsongsinledningen sett ut? 

- Den har inte startat som vi hoppats, vi vet att vi är bättre än vad resultaten visat. Vi 

tror att mycket kan grundas på att vi inte haft optimala förutsättningar under 

försäsongen med dåliga träningstider på dom kommunala konstgräsplanerna, vilket 

gjort att det varit svårt att bli många på träningarna och ej heller kunnat genomföra 

tillräckligt med träningsmatcher på grund av mycket sjukdomar. 
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Vilken/Vilka spelare hos er ska vi ha lite extra koll på under året? 

- Svårt att nämna någon specifik men vi har många som utvecklades enormt under 

förra säsongen. Dock ska det bli mycket intressant att se våran nykomponerande 

backlinje som startat säsongen bra, men för att nämna ett namn så ska det bli väldigt 

spännande att följa Linda Lahger under året. 

 

På vilken placering i tabellen hittar vi ert lag när vi avslutar serien i oktober? 

- Vårt mål är att hålla oss kvar i serien trots den nya serieomläggningen, så vi har som 

mål att hålla oss topp 5 för att klara det! Med rätt förutsättningar så är vi ett bra lag 

och har stora möjligheter att klara detta! 

 

För bortalagets räkning fick vi Kristina Salomonsson att uttala sig lite om hur hon tänker 

inför matchen…. 

 

Vad har ni för tankar kring dagens match?  

- Det är en viktig match för oss, det är lite derbykänsla. I höstas vann vi med 3-1, men 

det gäller att vi är på tårna från början. Det är 90 minuters hårt jobb som gäller. 

 

Laddar ni upp på något speciellt sätt inför matchen? 

- Ja, vi tränare uppmanar våra tjejer att göra det dom kan för att vara 100% förberedda 

vid matchstart, med allt vad det innebär, exempelvis mat och dryck. Sen laddar vi 

upp på vårt sätt, där vår huvudtränare Håkan Arvidsson är i spetsen. 

 

Hur har säsongsinledningen sett ut? 

- Lite blandat, en oavgjord, en förlust och en vinst. Vi ser fram emot kommande 

matcher. 

Vilken/Vilka spelare hos er ska vi ha lite extra koll på under året? 

- Bra fråga, jag skulle kunna nämna många namn, men i vårt försvar kan jag nämna 

Eira Persson som trots sin unga ålder (16) spelar moget och läser spelet mycket bra.  

 

På vilken placering i tabellen hittar vi ert lag när vi avslutar serien i oktober? 

- Topp 4  

16.00 på söndag är det avspark i denna spännande match, må bästa laget vinna eller kanske 

till och med dela på poängen 😊 

Vi önskar båda lagen lycka till! 
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Efter match: 

På ett soldränkt Önnevallen så var det under söndagseftermiddagen dags för derbymatch i 

veckans match, mellan hemmalaget Önnestad BoIF och gästerna från Sibbhults IF. 

Önnestad fick dessvärre en del skador och sjukdomar på matchdagen och som tränare 

Martina Sandström uttryckte sig 

- Tung förlust idag. Vi dras med skador och 2 sjukdomar på matchdagen vilket gör att vi får 

möblera om lite från vad vår första tanke var och en del spelare får spela på ovana 

positioner. 

Det var Sibbhult som börjar matchen bäst och man gjorde både 1-0 och 2-0 innan publiken 

knappt hunnit bänka sig, målen kom genom Amelia Hoff och Erika Mjärdestam. 

Det var desto muntrare miner hos bortalagets tränare, Håkan Arvidsson som sken i kapp 

med solen och sa.... 

- Vi gör vår bästa match för säsongen, vi ligger väldigt rätt i samtliga lagdelar och gör det 

svårt för ett bra kämpande Önnestad. Vi visar en stark löpvilja och vi har många bra lägen 

som vi förvaltar väl. Kan bara hylla lagbygget där samtliga i truppen levererar på bästa sätt! 

Gästerna ökar till 3-0 och 4-0 innan domaren Ahmet Neskic blåser för halvtidsvila. I redig 

målform hittar vi Erika Mjärdstam som står för ett hattrick idag med sina tre raka mål i första 

halvlek. 

Önnestad krigar febrilt, men man saknar det där sista lilla för att få hål på Sibbhult idag som 

i andra halvlek också kan öka till 5-0 och 6-0 som blir dagens slutresultat. 

Ledarna för Önnestad avslutar med... 

- Sibbhult gör det väldigt bra och anfaller med hela laget och får in 2 snabba mål vilket, helt 

naturligt, sätter spöken i huvudet på oss. Lyfter oss i andra men chanserna och turen vill inte 

riktigt vara med oss denna match heller. Vi vill ändå ge vårat lag en eloge som försöker och 

sliter in i det sista. Vi tar nya tag och hoppas på full trupp nästa vecka! 

 

Tack till både Önnestad och Sibbhult för en väl genomförd "veckans match", här fanns en 

vinnare och en förlorare men oavsett resultat är alla kämpar och gör sitt bästa och det tar 

båda lagen med sig vidare. 

 

Mål Minut Målskytt 

0-1 4 Amelia Hoff 

0-2 9 Erika Mjärdestam 

0-3 20 Erika Mjärdestam 

0-4 23 Erika Mjärdestam 

0-5 59 Ebba Axelsson 

0-6 86 Mira Nordluns 

 

 

Foto nedan kommer från både Önnestad och Sibbhult 
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