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Veckans match! 

 

Vecka 22 

Trelleborgs FF – Vinslövs IF 

Flickor 14 Skåne 

2022-06-05 13.00, Östervångsstadion 

Domare: Samir Islamovic 

Slutresultat: 5-2 (2-0, 3-0, 0-2) 

Publik: Oklart! 

 

Inför match: 

I veckans match har vi sneddat över på vår rikfulla ungdomsfotboll och tar oss till 

”Palmernas stad” Trelleborg för att få uppleva matchen i Flickor 14 Skåne mellan Trelleborgs 

FF och Vinslövs IF. Två lag som kommer till matchen revanschsugna efter att ha haft det lite 

tufft resultatmässigt i de senaste matcherna. 

 

Senaste Resultaten för lagen (veckans lags resultat först): 

Trelleborgs FF: 

Ängelholms FF (B) 3-4 

Råå IF (B) 2-6 

Malmö FF (H) 2-3 

 

Vinslövs IF: 

Råå IF (H) 3-4 

Malmö FF (B) 1-2 

Ifö Bromölla IF (H) 2-1 
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Lagbild Trelleborgs FF Flickor 14 

Johan Malmquist, tränare i Trelleborgs FF fick svara på några frågor inför veckans match 

Vad har ni för tankar kring dagens match?  

- Vi ser fram emot att möta en motståndare vi aldrig mött och att få fortsätta att träna 

på vårt spel. Eftersom detta även är TFF-dagen så hoppas vi på mycket publik.  

Vad är ert lags största styrka? 

- Lagets största styrka är glädjen som finns i vår trupp. Det är ofta nära till skratt med 

de här tjejerna! 

Hur har säsongen sett ut hittills? 

- Prestationsmässigt har vi haft flera bra matcher, men resultaten går inte vår väg. Men 

vi har långsiktiga mål så vi fortsätter att nöta på med våra grunder.  

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

- Svårt att välja ut i ett jämnt lag men några spelare har ha koll på är Carla Klang, 

Amanda Haynes och Ida Petersson.  

Vågar du på dig att tippa något slutresultat? 

- Nja, vi hoppas på en jämn och utvecklande match. Men visst hade det varit kul med 

lite poäng in på konto så det hoppas vi på!  
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TFF-Dagen, dagen då det spelas mycket matcher på Vångavallen och dess planer runt 

omkring, bland annat då Östervångsstadion där veckans match spelas. Mycket folk i rörelse 

och härligt jippo! 

Vi går in i en tid när våra ungdomsserier börjar se slutat på vårsäsongen och ett välförtjänt 

”sommarlov” stundar. Men några omgångar återstår och det är härligt! 

Vi hoppas på en sevärd och spännande veckans match, och det kommer vara heltaggade 

tjejer som äntrar planen för att ta hem de åtråvärda poängen. 

Lycka till i matchen! 
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Efter match: 

I ett strålande sommarväder äntrade lirarna från Trelleborgs FF och Vinslövs IF den gröna 

mattan på Östervångsstadion för matchen i Flickor 14 Skåne. Det var Trelleborg som gick 

ifrån resultatmässigt i den annars jämna matchen, men där Vinslövs IF inte gav upp utan 

kom tillbaka genom två mål i den tredje perioden. 

Johan Malmquist från hemmalaget säger så här om matchen: 

- En jämn match med två lag som trånade efter seger. Vi fick lite islossning i första och 

andra perioden, men Vinslöv kom tillbaka och det blev lite nerv på slutet. Vi är 

väldigt nöjda med dagens seger efter en tung vår resultatmässigt. 

 

 

Mål Minut Målskytt 

1-0, Trelleborgs FF 18 Ida Petersson 

2-0, Trelleborgs FF 20 Amanda Haynes 

3-0, Trelleborgs FF 36 Ida Petersson 

4-0, Trelleborgs FF 39 Amanda Haynes 

5-0, Trelleborgs FF 42 Tiffany Bertsjö 

5-1, Vinslövs IF 63 Alicia Sörensen 

5-2, Vinslövs IF 65 Vilma Bertdahl 

 

 


