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Nyckelmatch 
Det finns några moment som vid en tillbaka-
blick känns lite extra viktiga. Ett av dem är vår 
första halvlek mot Pellister hemma, där vi har 
2 poäng efter fyra matcher och fullständigt 
spelar ut dem. Deras tränare utbrast i halv-
lek något i stil med att ”kom ihåg att jag sa 
till er att SFIF är bra och skulle vunnit sin förra 
match med 10-0 trots att den slutade 2-2”.
Ett segermål till 1-0 i 86:e minuten på Mölle-
vallen mot blivande serietvåan visade sig vara 
väldigt viktigt när tabellen summeras.

Borta mot både Pellister och Skabersjö under 
hösten när vi hamnar i 0-2 underläge mot Pel-
lister, men vänder och vinner med 5-2 efter 
att ”ha sprungit” sönder dem i andra halvlek. 
Det tackar vi försäsongsträningen för. Mot 
Skabersjö tar vi en tidig ledning, men får se-
dan knappt låna bollen i 20 minuter innan vi 
gör 2-1 på ett jättemisstag på en bakåtpass-
ning samt får en billig straff som leder till 3-1.

Den 2 oktober går till historien som den dag 
Skanör Falsterbo IF återigen blev klara för spel 
i division 5. Ända sedan den 18 oktober 2014, 
då vi förlorade en kvalmatch hemma med 2-6 
efter förlängning, har siktet varit inställt på att 
ta steget upp i seriespelet.
Det blev en fantastisk söndag med en avslu-
tande seger med 12-0 som fullbordade en bra 
genomförd serie trots att den startade i moll 
med 2 poäng på de fyra första matcherna.  
I gengäld avslutades den med vinst i 15 av de 
16 sista matcherna.
Laget gjorde flest mål av alla och släppte in 
minst. Det är hela 14 olika målskyttar och 
för en gångs skull har vi haft en kontinuitet i 
startelvan trots att 30 spelare stått uppsatta i 
matchtruppen. 
Vi börjar med att backa bandet för att se hur 
målbilden såg ut inför säsongen i en intervju i 
Möllebladet våren 2022.

Målbild för 2022 
► Vi ska skapa en herrtrupp med god dyna- 
 mik och glädje.
► Vi ska utvecklas individuellt och som lag.
►  Vi ska spela i division 5 nästa år.
►  Vi ska skapa rätt förutsättningar för 2023.

Det är en bra uppfyllnad på alla punkterna. 
Truppen är stor med god sammanhållning,  
det blir division 5 det nästa år och ni är på god 
väg att redan nu skapa rätt förutsättningar  
inför nästa säsong.

Division 5 smakar bra! 
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Truppen 
Vi har en väldigt talangfull trupp med 40 spela-
re som har haft en hög träningsnärvaro under 
hela säsongen. Den otroliga motivationen 
och samhållningen i truppen är A och O. Detta 
har även gjort att vi fått in flertalet nyförvärv 
under säsongen. Med en bred trupp ökar kon-
kurrensen och gör att killarna presterar bättre. 
Inför året gick våra 22 juniorkillar upp i senior- 
truppen där 90% av dom aldrig spelat en  
seniormatch förr. De har under säsongen 
mognat och skapat en trygghet i sitt spel. För 
våra redan etablerade seniorkillar har det va-
rit utvecklande med den ökade konkurrensen 
och tekniken samt snabbheten som juniorer-
na kommit in i truppen med.

Ansvarsfördelning inom tränarstaben 
Från ledarsidan är en framgångsnyckel att vi 
från dag ett haft en tydlig spelidé som killarna 
har trott på och jobbat hårt efter.
Vi är ett bra team på fyra ledare som komplet-
terar varandra väl och bidrar med olika kom-
petenser och erfarenheter.

Fler bilder hittar 
 du här:

Nyckelspelare
Alla är nyckelspelare. Alla är lika viktiga i ett 
lag på, under och efter träningar och matcher. 
Alla spelare i en trupp bidrar med olika saker 
och det är i den dynamiken som vi finner for-
meln till årets framgångar.

Nyförvärv på gång 
Det finns några trådar ute och vi får se hur det 
ser ut i slutet av november, då vi bokat in någ-
ra träningsmatcher för att känna oss för var vi 
står och om intresse finns att spela i division 
5, även om Skanör Falsterbo ur ett logistiskt 
perspektiv ligger lite ”avlägset”.

Christer Hansson

Reportage Skånesport sidan 32.

Stort varmt tack till alla våra härliga och  
trogna supportrar!
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Lokal bank nära dig

Handelsbanken
Skanör

www.handelsbanken.se/skanor

●

●

 Idrottsskador, manuell terapi,  
rehab vid ortopediska ingrepp  

samt smärtbehandling,  
stötvåg, akupunktur & inlägg

Nära samarbete med läkare

Vänta inte med att dina besvär  
ska gå över – boka tid hos oss!

aktivfysiohollviken.se
0793 40 38 66

Vi utför arbeten med
traktorgrävare, minigrävare, 

kranbil & lastväxlare.

Vi utför även
dränering & plattläggning.

Uthyrning av  
avfallscontainer.

Försäljning av 
grus, sten och jord.

040-47 00 56
www.perssonsentreprenad.se


