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Med 13 matcher kvar finns det all anledning att känna oro för TFF:s allsvenska existens.
Insatsen mot Sundsvall var en bra bit från allsvensk klass. TFF måste nu få ordning på
försvarsspelet och hemmaspelet.
Efter den heta sommaren har det nästan blivit höst de senaste tre dagarna. Det var en känsla
av höst inför matchen på Vångavallen i går. Inte bara på grund av att temperaturen sänkts
och det blåste kalla vindar, utan vädret var även en markering på att en lång höst väntar i
fotbollsallsvenskan för TFF.
Matchen mot Gif Sundsvall kändes som en måste-match för att TFF ska klara nytt kontrakt.
Då gör TFF en av de sämsta insatserna på många, många år.
1–6. Förnedrande.
Spontant kändes detta som den sämsta insatsen sedan den 5 oktober 2013. Då föll TFF mot
Skövde med 0–5. Då talar vi division ett.
1–6-förlusten mot Sundsvall är en av de största bottennoteringarna i klubbens historia.
Det är den största förlusten för TFF i allsvenskan sedan 3–7 mot Helsingborg 2011.
Bara en gång tidigare har TFF förlorat med större siffror på Vångavallen, det var hemma mot
IFK Göteborg den 12 oktober 1996, då det blev 0–6.
Senast det blev förlust med 1–6 på Vångavallen var mot Helsingborg 2004.
Ni förstår att vi pratar om ett riktigt bottennapp.
TFF höll inte allsvensk klass i den här matchen.
Sundsvall tog sig enkelt fram i planen med ett bra kortpassningsspel. Spanjoren David
Batanero spelade med elegans vid nästan varje tillslag. Han var hela tiden spelbar. Samtidigt
tillät TFF honom att få alldeles för mycket utrymme.
TFF rullade i sidled och bakåt och hade väldigt svårt att ta sig fram till motståndarnas
straffområde. Det var många tillslag och lågt tempo.
Tyvärr höll inte heller publiksiffran, 1658, allsvensk klass.

TFF:s senaste seger i allsvenskan var den 24 maj. Visst, det har varit uppehåll i allsvenskan,
men inte en seger på snart tre månader är knäckande.
Laget har nu sju raka matcher utan vinst. TFF har inte råd med sådana svackor om man ska
hänga kvar.

Ska TFF klara sig kvar finns det två nycklar.
1. Laget måste ta mer poäng på hemmaplan.
Laget har bara vunnit två av nio hemmamatcher och förlorat sju av dem. Alldeles för svagt
om man vill hänga kvar som nykomling.
2. Försvarsspelet måste stabiliseras.
TFF har släppt in 20 mål på sex matcher efter sommaruppehållet. På dessa matcher har laget
tagit en poäng. Det håller inte.
Nu har transferfönstret stängt. Med facit i hand skulle TFF värvat en back till. Dennis
Hadzikadunic saknas. Jasmin Sudic kan på sikt visa sig vara en jättebra värvning. Men han har
än så länge sett matchotränad ut.
Oroande är också att andra lag i botten har värvat bra. Sirius har värvat flera spelare och
dessutom tagit fyra raka segrar och verkar lämna bottenstriden.
Elfsborg har förstärkt med gamla AIK-mittfältaren Chinedu Obasi och rutinerade danskarna
Frederik Holst och David Boysen. Det ser ut som att de bara blir starkare och inte kommer
att harva mer i botten.
Brommapojkarna ser ut som den enda räddningsplankan, men de börjar ta skrällsegrar.
Därför måste TFF börja vinna väldigt snart för att inte tappa mark mot lagen ovanför.
TFF har kvar att möta Dalkurd, Sirius och Elfsborg på Vångavallen. Nio poäng på de
matcherna är ett måste för att i alla fall nå en kvalplats.
Kanske kan derbyt på lördag bli ett bra tillfälle att vända trenden. Det blir oerhört tufft mot
Malmö FF men TFF har allt att vinna.
Spelar TFF då som de gjorde mot Sundsvall är de chanslösa. Men det blir ju en helt annan
match på lördag. Och en skräll i derbyt kan höja självförtroendet. Att matchen är inklämd
mellan MFF:s Europakvalmatcher är ju inte fel för TFF.
Det kan låta som önsketänkande, men det börjar krävas de tankarna för att TFF ska klara
nytt allsvenskt kontrakt.

