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TFF har startat årets Allsvenska på ett positivt sätt och när en femtedel av årets 
matcher är spelade når man därmed hittills upp till de krav som massmedia och andra 
förståsigpåare satt upp inför året, att TFF ska återfinnas på den övre halvan av den 
allsvenska tabellen. När man gästades av den särklassiga jumbon Örgryte i den sjätte 
omgången blev det efter mycket om och men tre välbehövliga poäng, men vinsten satt 
hårt inne… 
 
I ett blåsigt men annars skönt försommarväder på den första maj tog sig 2 415 betalande 
åskådare till Vångavallen för att se hemmalaget TFF ta emot ett Örgryte som öppnat 
Allsvenskan på absolut sämsta tänkbara sätt. Förlust i samtliga fem matcher, en målskillnad 
på 1-13 och stjärnan Marcus Allbäck på skadelistan. Men som biträdande tränaren Alf 
Westerberg i TFF mycket riktigt påpekade i Vip-tältet innan matchstart, ett Örgryte som i 
detta läge slåss för livet för sin fortsatta existens i högsta serien. Huvudtränare Tom Prahl 
förväntade sig i sin tur, enligt programbladet, att Örgryte skulle sätta sig på tvären men att 
detta var en utmaning som man skulle klara.  
Mycket riktigt blev det redan från början en kamp där Örgryte verkligen såg sin chans att ta 
sina första poäng och där TFF kändes livrädda för att detta skulle bli fallet. 
Kallduschen kom 26 minuter in i matchen och som det ofta blir när självmål är inblandade så 
blev det även denna gång ett väldigt delikat sådant. Mittbacken Peter Abelsson kom fel upp i 
en nickduell och styrde således bollen oerhört snyggt in i målvakten Viktor Norings bortre 
hörn. 0-1 och de 50-tal ditresta och hårt prövade bortasupporterna vädrade morgonluft. De 
fick anledning att jubla i cirka tio minuter innan ordningen återställdes på ett sätt som nog 
kom att bli avgörande och det som kom att fälla själva avgörandet var mycket riktigt också en 
fällning. Vindsnabbe Joakim Sjöhage kom fri med målvakten och skull bara lägga in bollen i 
hörnet när Örgrytes David Leinar kapade honom i friläge innanför straffområdet. Följden blev 
som sig brukar i dessa fall, två straff, frilägesutvisning och straffspark. Den sistnämnda 
förvaltade Rasmus Bengtsson på allra bästa sätt efter att ha väntat ut målvakten och lugnt 
placerat bollen i målvaktens vänstra hörn. 1-1 och hemmapublikens stora jubel!  
Med reducerat manskap av motståndarlaget under nästan en timme så tycker man att TFF 
borde ha kunna ha uträttat lite mer framåt än vad man gjorde. Men det såg stundtals 
krampaktigt ut där varken passningsspelet eller tempot fungerade tillfredsställande. Vi som 
sett laget kontinuerligt vet ju hur mycket mer som finns att kunna få ut ur laget. 
I den 57:e minuten kunde det dessutom ha blivit en svart rullgardin ner för hemmalaget. Efter 
en Örgrytehörna missade TFF grovt i försvarsarbetet och ett hårt närskott träffade den 
räddande ängeln Dennis Melanders fot på mållinjen. Mål där och det hade blivit oerhört tufft 
för TFF att komma tillbaka trots det numerära övertaget. Men precis som i de flesta sagor så 
slutade det gott för TFF denna gång. Halvvägs in den andra halvleken följde lagkapten 
Melander med upp i anfallet och slog en perfekt boll in i straffområdet. Andreas Drugge 
hoppade över bollen och Sjöhage tog lugnt emot den och sköt. Inget jätteskott men distinkt 
nog för att ställa den annars duktige Örgrytemålvakten Nathan Coe. 2-1, TFF hade vänt från 
0-1 underläge till ledning och därmed infann sig naturligtvis även en oerhörd psykologisk 
uppförsbacke för motståndarlaget.  
Efter ledningsmålet kändes det som om TFF var nöjda med resultatet och flertalet gånger 
hittade man inte mindre än sex-sju man i backlinjen som inte hade speciellt bråttom att 
anfalla. Hemmapubliken vädrade sitt missnöje på den södra läktaren och ropen till tränare 
Prahl att byta ut några av spelarna tätnade betydligt. 



När kvarten återstod så släppte man in murbräckan Fredrik Jensen och nyförvärvet från IFK 
Malmö, Zoran Jovanovic. Med ens så blev det bra fart på laget och de båda inhopparna var 
stor del i detta. Bästa chansen fick Jensen efter en framspelning av just Jovanovic men tyvärr 
kom det ett Örgryteben emellan. 
Målvakt Viktor Noring hade inte så mycket att göra men gjorde det han skulle på ett lugnt och 
bra sätt. Självmålet hade han inte en chans på. Dennis Melander bäst på plan och Rasmus 
Bengtsson var inte långt bakom. Mittfältet var i långa stunder tyvärr väldigt orörligt och 
Magnus Andersson långt ifrån fjolårsformen. Sjöhage var offensivt klart bäst och hade 
förutom målet och orsaken till straffen ett flertal andra chanser. Mest intressant var dock äldre 
brodern Jovanovic som under sin kvart verkligen visade att han ska ha fler chanser att spela 
allsvenskt.  
 
Fotnot. 
Efter sex omgångar finns TFF på åttonde plats i tabellen. Visserligen är man bara tre poäng 
och några plusmål från serieledning men samtidigt bara fyra poäng ifrån kvalplatsen där 
Kalmar FF numera huserar efter sin katastrofala inledning. Det känns som om 
hemmamatchen mot AIK på tisdag blir extremt viktig för en framtida placering. Därefter 
väntar två svåra bortamatcher mot såväl Kalmar som Helsingborg där alla poäng blir en 
bonus. 
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