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Det blev till slut samma visa som vi har vant 
oss vid. Glädjerusiga spelare i FC Rosengård sjöng 
Queens gamla slagdänga ”We are the champions” för 
fulla halsar. Femte guldet på sex år påminner om den 
dynasti som Malmöfotbollen hade i skarven mellan 
1980- och 90-talet, på den tiden när MFF hade ett 
damlag som samlade titlar på hög.

Samtidigt i söndagens glädjehav på Malmö IP, 
fanns det säkert också både tacksamhet och lättnad. 
För bara en vecka sedan var det Eskilstuna United 
som satt i förarsätet. Men de körde i diket i och med 
två tappade poäng mot Linköping förra veckan.

Det är som Marta sa i spelarvimlet på innerplan 
efter att guldet hade säkrats: ”Vi väntade på att något 
skulle hända, och det gjorde det också”.

Brasilianskan kom till Sverige och Umeå en kall 
vinterdag redan som 17-åring, för att sedan utvecklas 
till världens bästa spelare på damsidan.

På söndagen gjorde hon visserligen inga mål, men 
visade upp andra goda sidor. Hon låg bakom ett par 

av Rosengårds fem 
mål med sin precisa 
och alltid lika vältaj-
made passningsfot. 
Och i defensiven 
gjorde hon också stor 
nytta mot offensivt 
starka Linköping.

Marta var nära att 
lobba in Rosengårds 
sjätte mål på tilläggs-
tid, men en dag som 
den här gjorde det 
inget att bli mållös.

FC Rosengårds 
trupp är i ständig förändring, men spelare som 
Amanda Ilestedt, Alexandra ”Ali” Riley och Lina 
Nilsson börjar bli något av trotjänare. Och Marta har 
kontrakt med klubben i två år till.

Den avgående sportchefen Erling Nilsson har med 
sitt tränade scoutöga hittat många profiler som glänst 
på Malmö IP. Ett av de senaste fynden är Natasha An-
donova från Makedonien. 21-åringen värvades från 
tyska Potsdam under säsongen, och har på tretton 
matcher svarat för inte mindre än tolv mål.

Snacka om jackpott i ett utsatt läge, där fixstjärnor 
som Anja Mittag och Ramona Bachmann försvann 
till klubbar utomlands efter VM i Kanada.

Allsvenskan är slutspelad, men för den färska 
sportchefen Therese Sjögran börjar nu ett digert ar-
bete. Flera kontrakt går ut, och en som kan röra på sig 
är isländskan Sara Björk Gunnarsdottir.

Det kanadensiska kvicksilvret Joseé Belanger är i 
Malmö på bara ett korttidskontrakt. Med sin speed, 
inställning, och internationella erfarenhet, hade hon 
gjort stor nytta både i allsvenskan och i Champions 
League för FC Rosengård. Ytterligare importspelare 
sitter på utgående kontrakt.

Nya spelare ska slussas in, minst en i varje lagdel, 
det ryktas redan om superlöftet Marija Banusic, som 
lämnar Chelsea, Caroline Seger, som funderar på att 
flytta hem, och Eskilstunas kamerunska VM-forward, 
Gaelle Enganamouit.

Hela 4 255 åskådare stöttade FC Rosengård i jak-
ten på SM-guldet på söndagseftermiddagen. Det var 
fler än som såg klassikermötet med Tyresö FF för två 
år sedan i den sista omgången. 

Den största publiksiffran för dagen var över sex tu-
sen åskådare på Tunavallen. Fullsatt redan en timme 
före avspark, och även om det inte blev något SM-
guld, så firades Eskilstunas plats i Champions League.

FC Rosengård har
byggt en dynasti
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Marta fick ta
firandet lugnt
MALMÖ
Inga mål. Men mycket 
slit. Och snygga pass-
ningar.

– Det här är ett väldigt 
speciellt guld för oss, 
säger en rörd Marta och 
tittar med stora ögon på 
sin guldmedalj.

Brasilianskan tänker för-
stås på allt strul runt laget, 
som har stört ritningarna 
för mästarlaget ända sedan 
i somras. En säker serieled-
ning gick snabbt upp i rök i 
augusti.

– Det har varit mycket 
upp och ned för oss, men 
när vi väl fick chansen att 
vinna SM-guldet, så tog vi 
den på ett bra sätt, menar 
hon.

Och det är bara att in-
stämma i hennes resone-
mang. Att slå topplaget Lin-
köping, som man tidigare 
haft sådana problem mot, 
med förkrossande 5-0 im-
ponerar stort.

Att det bara skilde fyra 
poäng mellan lagen efter 21 
spelade omgångar gick san-
nerligen inte att se den här 
höstsöndagen, när FC Ro-
sengård fullständigt släppte 
loss alla tyglar.

– Vi började matchen bra 
med en hög press, som gav 
dem problem. Men sedan 
hade Linköping en ganska 
bra period efter det.

– Men i den andra halv-
leken hittade vi verkligen 
vårt sätt att spela. Vi gjorde 
det bra, och vi gjorde också 
mål på de chanser som vi 
skapade.

Fast hon blev själv mål-

lös, och låg i stället bakom 
några baljor. Inte minst har 
samarbetet med den nya 
målsprutan, Natasha An-
donova, utvecklats till ett 
riktigt vasst vapen i FC Ro-
sengårds breda arsenal.

– Hon är en riktigt bra 
spelare inne i boxen, och 
vi har börjat hitta varandra 
bättre och bättre. Vi snackar 
mycket på planen, och lär 
oss hela tiden nya saker, 
säger Marta om sin nya lek-
kamrat.

– Det här är en spelar-
typ som vi saknade i laget 
tidigare, och hon har till-
fört oss mycket, berömmer 
Marta.

På söndagskvällen fira-
des förstås SM-guldet re-
jält. Men en som tog det 
lugnt var Marta.

– Jag ska flyga till USA ti-
digt på måndagsmorgonen 
för att spela två landskam-
per mot USA, berättar hon.

Men hon tillägger snabbt:
– Fast det får nog bli ett 

litet, litet glas med cham-
pagne, säger hon och mått-
tar med fingrarna.

– Jag får fira desto mer 
när jag kommer hem igen. 
Då ska det bli fest, skrattar 
hon hjärtligt.

Marta Vieira da Silva, 
som är hennes fullständiga 
namn, är nu uppe i hela 
sju SM-guld, men det kan 
komma fler än så. Hon har 
två år kvar på kontraktet.

Malmöfotbollen tog sitt 
tionde guld, klubbarna har 
genom åren hetat Malmö 
FF, Ldb FC Malmö och nu 
senast FC Rosengård.

Ola Axelsson

Marta Vieira da Silva och Alexandra Riley firar SM-guldet 
med buckla och hatt.                FOTO: ANDREAS HILLERGREN/TT

h Matchfakta
FC Rosengård–Linköpings FC 5–0 (2–0)
Arena: Malmö IP, konstgräs.
Publik: 4 255.
Domare: Sara Persson, Rävlanda, Julia Magnusson, 
Göteborg, Jilan Taher, Helsingborg, Sandra Österberg, 
Göteborg. 
Mål: 1–0 (9) Natasha Andonova, 2–0 (23) Lina Nilsson (hörna), 3–0 
(72) Natasha Andonova, 4–0 (74) Sara Björk Gunnarsdottir, 5–0 
(78) Natasha Andonova. Varningar, hemmalag: Emma Berglund 
(68). Varningar, bortalag: Magdalena Eriksson (57). 
Så här spelade FC Rosengård (4-4-2): Kathrin Längert - Lina 
Nilsson (lk), Amanda Ilestedt, Emma Berglund, Alexandra Riley - 
Joseé Belanger, Sofie Pedersen, Anita Asante, Marta Viera da Silva 
- Natasha Andonova, Sara Björk Gunnarsdottir. Ersättare:  Kirsten 
van de Ven (Anita Asante 60), Ebba Wieder (Sofie Pedersen 80), 
Nathalie Persson (Natasha Andonova 85), Line Røddik Hansen, 
Emma Pennsäter, Malin Gunnarsson, Zecira Musovic (målvakt).

FC Rosengårds spelare och ledare 
firar tredje raka SM-guldet.
 FOTO: ANDREAS HILLERGREN/TT

MALMÖ
FC Rosengård visade 
mästartakter när det 
som mest behövdes. 5-0 
(2-0) mot Linköping full-
bordade SM-trippeln in-
för hela 4 255 personer. 

På de sex senaste åren 
har Malmöklubben nu 
fem tecken. 

– Ett ganska bra facit, strå-
lade lagkaptenen Lina Nils-
son i guldyran på Malmö IP.

De segervana FCR-da-
merna har haft en strulig sä-
song med påtvingat tränar-
byte, flera tunga spelarav-
hopp och sviktande spel.

Men då allt var över blev 
ändå slutresultatet det van-
liga efter en uppvisning utan 
dess like i damallsvenskans 
sista omgång. 

– Jag vet knappt vad jag 
ska säga. Allt var perfekt. Vi 
gjorde ett tidigt mål och se-
dan flöt det bara på. Efter 
det här kan ingen tvivla på 
att vi är bäst i landet, sa Na-
tasha Andonova . 

– Tre egna mål i en guld-
final. Det finns inte ens på 
kartan.  

Hennes show började re-
dan efter drygt åtta minu-
ters spel. Andonova tog bol-
len av Charlotte Rohlin och 
lobbade iskallt in 1-0.

Därefter gjorde 21-åring-
en både 3-0 (72:e minuten) 
och 5-0 (78:e). 

- Det var många bra av-
slut. Samtidigt är jag mest 
glad över att vi lyckades ta 
det där SM-guldet som vi 
krigade för, sa Andonova.

– Fotbollen är en lagsport, 

och vi har gjort det här till-
sammans. 

Hur ska du fira?
– Ja, hur firar ni svenskar? 

Det blir väl en massa sång 
och champagne kan jag tro.

Champagnen flödade 
också direkt efter slutsigna-
len på Malmö IP där spelar-
na dansade ringdans, sjöng, 
gjorde vågen och skrev au-
tografer om vartannat.

– Så skönt. Jag är otroligt 
stolt, vilket lag det är som 
kan gå in och vinna med 
5-0 i sista matchen där allt 
verkligen står på spel, kon-
staterade en överlycklig Lina 
Nilsson. 

Hon svarade själv för det 
läckra 2-0-målet i den 23:e 
minuten. Och precis som i 
Champions League-drabb-
ningen borta mot PK-35 
Vanda kom det direkt på 
hörna.

28-åringens specialitet. 
– Haha så är det nog. 

Och denna var nog lite 
bättre än den förra. Det 
kändes som att jag hade 
mer fart på bollen. 

– Det var skönt att se den 
gå in. Då släppte lite av ner-
verna och efter 4-0 förstod 
vi att det var klart. 

Den Ystadfödda höger-
backen kunde inte heller 
låta bli att hylla vårförvär-
vet Natasha Andonova som 
hittat målformen de senaste 
veckorna.

– En fantastisk värvning. 
Vilken jävla vänsterfot hon 
har, sa Lina Nilsson som  
har kontrakt till 2017. 

– Jag trivs fantastiskt bra i 
FC Rosengård, och det pas-
sar mig också perfekt i upp-
laddningen inför OS.  

Nilsson skyndade sig 
därefter iväg för att fortsätta 
firandet. Och tränaren Jack 
Majgaard Jensen njöt i kao-
set. Han ersatte Markus Tilly 
i ett svårt läge, men lyckades 
ändå försvara SM-guldet.

Nu talar det mesta för att 
dansken blir kvar 2016. 

h Sagt i guldvimlet
Det känns jättebra, 
och det är extra 
starkt att klara av 
detta med tanke 
på vilken strulig 
säsong som det 
varit. Men även om 
vi blivit ifrågasatta 
av många har vi 
alltid haft kvar tron 
på oss själva.
(Amanda Ilestedt 
bjöd som vanligt 

på ett enda stort 
leende). 
Klart det ska firas 
ordentligt. Det här 
ska inte gå någon 
obemärkt förbi. 
(Ilestedt var rejält 
taggad inför kväl-
lens segerfest på 
Lilla Torg-krogen La 
Grappa). 
Snacka om häftig 
upplevelse. Det 

känns fantastiskt 
imponerade att 
vi kunde göra det 
här trots att vi tap-
pade tre av damall-
svenskans kanske 
bästa spelare under 
uppehållet.
(Ordföranden Hå-
kan Wifvesson var 
påtagligt rörd och 
hade inte långt till 
glädjetårarna). 

Målvakter:
Kathrin Längert, 28 år.
Zecira Musovic, 19.

Utespelare:
Line Røddik Hansen, 27.
Amanda Ilestedt, 22.
Emma Berglund, 26.
Alexandra Riley, 27.

Anita Asante, 30.
Sara Björk Gunnarsdot-
tir, 25.
Kirsten van de Ven, 30.
Natasha Andonova, 21.
Marta Viera da Silva, 
29.
 Hanna Lundell, 17.
Therese Sjögran, 

38 (slutade mitt i 
säsongen, numera 
sportchef).
Lina Nilsson, 28.
Andrea Thorisson, 17.
Joseé Belanger, 29.
Nathalie Persson, 18.
Ebba Wieder, 17.
Emma Pennsäter, 17.

Sofie Pedersen, 23.
Malin Gunnarsson, 20.
Anja Mittag, 30 (nu-
mera i Paris SG).
Ramona Bachmann, 24 
(numera i Wolfsburg). 

Tränare:
Jack Majgaard Jensen 

och Markus Tilly (sjuk-
skriven under hösten).
Assisterande tränare:
Daniel Nilsson.

* Spelare som gjort 
minst en damallsvensk 
match 2015.

Gamle sportchefen i FC Rosengård Erling Nilsson med sin efter-
trädare Therese Sjögran.                      FOTO: ANDREAS HILLERGREN/TT

Amanda Ilestedt och Lina 
Nilsson har nu fem SM-guld.

FOTO: ANDREAS HILLERGREN/TT

FC Rosengårds Natasha Andonova kramas om av Alexandra Riley efter 3–0-målet.               FOTO: ANDREAS HILLERGREN/TT

h Här är alla guldhjältarna i FC Rosengård säsongen 2015

Marta med hatten på under guldfesten.    FOTO: MICHAEL LINDHOLM
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