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Föreningsfakta
Bildad: den 20 april 1930
Allsvenska säsonger: 32
Hemmaplan: Myresjöhus Arena
Publikrekord: 26404 (IK Brage den 2 okt 1967)
Svenska mästare: 1968 - 1978 - 1980 – 1981
Cupmästare: 1977
Flest allsvenska matcher: Per-Olof Bild (329)
Flest mål för Östers IF: Jan Mattsson (124 )
Största segersiffror: 9-0 (hemma mot GAIS den 12 juli 1992)
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Styrelser
I styrelser och övriga delar av föreningen har under verksamhetsåret följande personer ingått:

Huvudstyrelsen
Ordförande: Sven Johannesson
Ledamöter: Johan Kåberg, Mats Fransson, Jonas Karlsson, Henrik Stridh & Fredrik Gustafson

Ungdom
Ordförande: Henrik Cajnerud
Ledamöter: Johan Rundberg, Johan Milton, Magnus Ekelöf & Magnus Jonsson
Ungdomsansvarig: Christian Stridh
Koordinatorer: Jonas Knutsson, Klas Persson
Certifiering/spelarutbildningsplan: Hans Nygren-Bonnier
Material: Jörgen Gustavsson

Stig Svensson-fonden
Ordförande: Tommy Svensson
Ledamöter: Peter Svensson, Ola Rydén, Henrik Cajnerud & Christian Stridh
Suppleanter: Katarina Karlsson

Revisorer
Leif Johansson & Hans Petersson

Revisorssuppleanter
Christer Frisk & Göran Palmqvist

Valberedning
Ordförande: Leif Rydén
Ledamöter: Camilla Milton & Henrik Nilsson
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Ledare & Tränare - Elit
A-lag Herr
Tränare: Thomas Askebrand
Ass tränare: Karl-Gunnar Björklund
Målvaktstränare: Göran Mårtensson
Fystränare: Andreas Wulff
Läkare: Anders Willstedt
Sjukgymnast: Anna Frisk och Lena Ravelli
Lagledare: Thomas Frisk
Material: Christer Andersson (A, U19 & U17)

Tipselit U19
Tränare: Christian Stridh
Ass tränare: Peter Wibrån
Målvaktstränare: Hans Anderzon
Lagledare: Anders Rehnström
Sjukgymnast: Lena Ravelli

Tipselit U17
Tränare: Markus Lindberg
Ass tränare: Joel Bäckström
Målvaktstränare: André Lundström & Hans Anderzon
Lagledare: Torbjörn Eriksson
Sjukgymnast: Lena Ravelli
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Ledare & Tränare - Ungdom
U16
Tränare: Leif Andersson
Ass tränare: William Bergendahl, Robin Lazlo & Mattias Ahrn

U15 elitförberedande
Tränare: Jonas Blomqvist
Ass tränare: Patrik Bladh & Magnus Ekelöf

U14 elitförberedande
Tränare: Johan Runnander
Ass tränare: Håkan Cronqvist, Stefan Johansson & Malin Nordström
Föräldrasamordnare: Jessica Sjöwall

U13 elitförberedande
Tränare: Victor Salvén
Ass tränare: Adnan Alblebish, Simon Malm & Carl-Johan Bonde
Föräldrasamordnare: Carl-Johan Bonde

P03
Tränare: Fredrik Gustafson
Ass tränare: Henrik Gudmundsson, Christian Åberg, Mikael Jönsson & Johan Milton
Föräldrasamordnare: Viktoria Värn, Elinor Romin & Linda Fransson

P04
Tränare: Joakim Gustafsson
Ass tränare: Susanna Wirland, Nedzad Muric & Roger Falkbrink
Föräldrasamordnare: Eva Frankell & Helena Gustafsson

P05
Tränare: Carl-Johan Bonde
Ass tränare: Stefan Högberg, Mani Reci & Christian Arrano
Föräldrasamordnare: Carl-Johan Bonde

P06
Tränare: Magnus Jonsson
Ass tränare: Roger Olastuen, Glenn Lundgren, Jan Espen Presteng, Juan Dieguez & Fredrik Strandberg
Föräldrasamordnare: Camilla Milton & Jenny Torres
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P07
Tränare: Marcus Johansson
Ass tränare: Alen Trepic, Andreas Skagelind, Nilkas Runbert & Bo Runesson
Lagledare & föräldrasamordnare: Johanna Esbjörnsson, Frida Brisjö & Maria Wettergren

P08
Tränare: Ulrik Herbertsson
Ass tränare: Jon Svensson, Peter Daniels, Ola Frisk, Magnus Forslund, Sebastian Villalobos, Joachim
Aronsson, Johannes Grimheden & Naser Breznica
Föräldrasamordnare: Maria Johansson, Sandra Strandberg & Charlotte Gustafsson

P09
Tränare: Magnus Mörstam
Ass tränare: Magnus Bringhed, Niklas Runbert, Thomas Dahl, Henrik Gustafson,
Hussein Najafi & Johan Karlsson

Kul med boll
Ledare: Daniel Persson & Peter Håkansson
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Herrlaget

Övre raden fr v: Thomas Frisk (lagledare), Fritiof Björkén, Josef Elvby, Andreas Wihlborg, Göran Mårtensson (målvaktstränare), Jonathan Drott, Filip Stenmark,
Mehmed Hafizovic och Anders Willstedt (läkare). Mellersta raden fr v: Anna Frisk (sjukgymnast), Freddy Söderberg, Elmin Nurkic, Alexander Henningsson, Patrik
Bojent, Sulejmen Sarajlic, Rasmus Rydén, Johan Andersson, Mario Vasilj, Andreas Birgersson, Robin Strömberg och Karl-Gunnar Björklund (tränare). Nedre raden fr
v: Thomas Askebrand (huvudtränare), Isaac Shaze, Jonatan Rehnström, Philip Hausenkamph, Denis Velic, Joel Rajalakso, Emil Andersson, Karl-Johan Lindblad och
Christer Andersson (materialansvarig).

Efter bara ett år i Superettan var det återigen dags att spela i Division 1 Södra. Förväntningarna var högt
ställda för en lyckad säsong.
Inför säsongen förändrades ledarstaben. Direkt efter kvalförlusten mot IK Frej bestämde sig tränaren Roberth
Björknesjö för att sluta som tränare i Östers IF. Även assisterande tränare Peter Wibrån slutade sitt uppdrag
för att istället arbeta med sportsliga frågor i föreningen. In som ny huvudtränare kom Tomas Askebrand, som
tidigare tränat GAIS och Falkenbergs FF i Superettan och som ny assisterande tränare kom Kalle Björklund
efter två år som assisterande tränare i Helsingborgs IF. Kvar på tränarsidan fanns målvaktstränaren Göran
Mårtensson som under året fortsatt träna våra duktiga målvakter. Fysträningen har bedrivits av Atleticum
under ledning av Tobias Nömgård. I ledarteamet har också Tomas Frisk (lagledare), Christer Andersson
(materialförvaltare) ingått som alla har lagt ner massor av tid för att spelarna skall har de bästa möjliga
förutsättningar vid varje träning och match. Rehab-teamet med Lena Ravelli, Anna Frisk och Anders Willstedt
har samtliga på ett utmärkt sätt verkat för att spelare fått bra och snabb behandling för att så snart som möjligt
komma tillbaka till träning och match.
I spelartruppen hände det också en hel del inför säsongen. Flera av startspelarna 2014 lämnade föreningen
såsom Alhaji Gero , Marcus Bergholtz och Tibor Joza för att nämna några namn. Tio nya spelare anslöt. Nya i
laget var Fritiof Björkén, Rasmus Rydén, Robin Strömberg, Mehmed Hafizovic, Sulejmen Sarajlic, Jonathan
Drott, Joel Rajalakso, Isac Shaze och Matteo Blomqvist Zampi. Under sommarfönstret anslöt också Richard
Donkor. Uppflyttade från U19 var Johan Hjalmarsson, Filip Stenmark och Filip Örnblom.
Säsongen i Division 1 Södra inleddes på ett alldeles utmärkt sätt med en 1-0 seger borta mot Norrby efter en
riktig kämpa insats. Vi förlorar sedan hemmapremiären mot Trelleborgs FF med 3-1 för att därefter vinna tre
raka matcher mot Lund, Kristianstad och Landskrona. Vi står efter fem omgångar på 12 poäng av 15 möjliga.
Starten av säsongen 2015 är lovande. I de kommande omgångarna bjöd vi på blandade prestationer men där
man kanske mest minns vår oförmåga att omsätta alla målchanser till mål. De matcher som starkast gör sig
påminda är Höllviken och Husqvarna på hemmaplan där vårt stora spelövertag och många målchanser inte

Verksamhetsberättelse Östers IF 2015

7 (15)

kunde ge oss fler mål och tre poäng. Vårsäsongen avslutades med dubbelmöte mot en av favoriterna till
seriesegern Örgryte IS. Tyvärr för vår chans att vara med i toppen för resten av säsongen så förlorade vi båda
mötena med Örgryte. Det var två riktigt bra fotbollsmatcher som definitivt höll Superettanklass både fotboll
som publikmässigt. Höstsäsongen bjöd också på många bra prestationer. Vi börja med att vinna fyra raka
matcher innan det blir oavgjort i derbyt mot Oskarshamn. Vi vinner sedan återigen fyra raka matcher innan
höstens enda förlust kom mot Kristianstad. Höstens spel lovar mycket gott inför säsongen 2016. Vi lyckades
hitta en organisation och trygghet i laget som inte fanns under vårsäsongen. Stort bidragande till detta var
tränarna Tomas och Kalle. Nu gäller det att bygga vidare på den fina höstavslutningen och komma väl
förberedda till säsongen 2016. Det är under 2016 som vi ska ta oss tillbaka till Elitfotbollen returen på MHA.
Föreningen kan 2015 vara stolt att återigen vara Smålandsmästare. Hyundai Cup blev en mycket lyckad resa.
Efter att vunnit mot Åby/Tjureda, SUF Star, IF Haga, Gnosjö IF i de första omgångarna så väntade Växjö BK i
semifinalen. Ett möte mellan två av Växjös främsta föreningar som många fotbollsfans längtat efter. Öster var
numret för stort och vann matchen och tog sig därmed till final. I finalen väntade Oskarshamns AIK i ett nytt
smålandsderby. Oskarshamn hade länge ledningen i matchen men vi lyckades vända matchen och vinna med
2-1 och vi blev därmed smålandsmästare.
Christian Stridh var huvudansvarig för U19 och Marcus Lindberg för U17 och båda lagen spelade återigen i
den hösta serien. Här blev det dock blandade resultat. Tipselit Junior klarade sig kvar i högsta serien efter en
mycket stark avslutning av säsongen. Tipselit Pojk klarade sig tyvärr inte kvar i den högsta serien utan spelar
2015 i U17 Div 1 Östra Götaland. Flera spelare klev under säsongen ändå fram och visade att man blir att
räkna med framöver. Tränarteamen gjorde återigen en mycket bra insats.
Vårt samarbete med ProCivitas och Karl-Oskar skolan har fortsatt att utvecklas under året genom ledning av
Hans Anderzon. Detta är två viktiga hörnstenar i vår talangutveckling och genom perfekta träningsförutsättningar och kvalificerade instruktörer ger vi eleverna elitförberedande fotbollsträning på högsta nivå.
Peter Wibrån
Östers IF

Säsongsfakta
Nyförvärv
Fritiof Björkén (Lunds BK), Rasmus Rydén (Falkenbergs FF), Isaac Shaze (Umeå FC), Robin Strömberg (Mjällby
AIF), Richar Donkor (Right to Dream), Matteo Blomqvist Zampi (Falkenbergs FF), Sulejmen Sarajlic ( IFK
Göteborg), Jonathan Drott (Jönköping Södra), Mehmed Hafizovic ( Hudiksvall FF) och Joel Rajalakso
(Åtvidabergs FF).

Spelare som lämnade
Emil Andersson (Lessebo GOIF), Joakim Lindner (Varbergs Bois), Oscar Berglund (Ängelholms FF), Marcus
Bergholtz (Ängelholms FF), Tibor Joza (lån Falkenbergs FF), Vlado Zlojutro (Ängelholms FF), Otto Eriksson
(Kristianstads FF) Jonathan Rehnström (Motala AIF), Simon Wennerhag (Motala AIF), Andreas Birgersson
(Oskarshamn AIK), Philip Hausenkamph (Hovshaga AIF), Andreas Wihlborg (FC Höllviken), Alhaji Gero (Viborgs
FF), Jonas Hellgren (Utsiktens BK), Robertino Klajic (Ljungskile SK) och Alexander Nadj (BK Häcken).

Uppflyttade spelare från Tipselit U19
Filip Örnblom och Johan Hjalmarsson
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Statistik & Tabeller
Tabell - Division 1 Södra

Källa: www.svenskfotboll.se

Skytteliga Östers IF – Division 1 Södra

Källa: www.svenskfotboll.se
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Publikliga – Division 1 Södra

Källa: www.svenskfotboll.se

Matcher Resultat och Tabell - Svenska Cupen Grupp 5
2015-02-25 BK Häcken – Östers IF 2-0 [Valhalla]
2015-03-01 Mjällby AIF – Östers IF 2-0 [Strandvallen]

Källa: www.svenskfotboll.se

Matcher och Resultat – Cupseger Hyundai Cup 2015
2015-05-05
2015-05-26
2015-06-09
2015-08-11
2015-09-09
2015-10-07

Åby/Tjureda IF – Östers IF 0-9 [Åbyvallen]
Östers IF – SUFstar 1-0 [Myresjöhus Arena]
IF Haga – Östers IF 0-5 [Strömsbergsvallen]
Östers IF – Gnosjö IF 4-0 [Myresjöhus Arena]
Växjö BK – Östers IF 1-7 [Sportfältet]
Östers IF – Oskarshamns AIK 2-1 [Myresjöhus Arena]
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Tipselit U19

Övre raden fr v: Oskar Dahlström, Erik Cajnerud, Ismar Barucija, Fredrik Henriksson, Lukas Quist, Filip Stenmark och Filip Örnblom.
Mellersta raden fr v: Bajram Haziri, Henrik Dahlquist, Anton Lantz, Innocent Kakooko, Guatav Bogren, Martin Srpcanski och Patrick Karlsson.
Nedre raden fr v: Ivan Gibanica, Erik Hancke, Jesper Andersson, Charlie Vindehall, Jonathan Stolth, Johan Hjalmarsson, Axel Strandberg och Tobias Dahlberg.

För sjunde året i rad deltog laget i U19 Allsvenskan och resultatmässigt så var 2015 det framgångsrikaste året
sedan 2009. Det blev till slut en sjunde plats och 38 inspelade poäng. Framförallt så var laget väldigt starka på
hemmaplan där man vann åtta, fyra oavgjorda och endast 1 förlust och 32-11 i målskillnad.
Ett stabilare och aggressivare försvarsspel där man ofta återerövrade boll högt upp i plan och ett bättre
djupledsspel i anfallsspelet var de områden som utvecklats mest i det kollektiva och tillsammans med en
individuell utveckling hos spelarna bidrog det till bättre prestationer och resultat än tidigare år.
Höjdpunkter under året var 7-0
mot FC Trollhättan, 4-2 över
serietvåan BK Häcken och 4-1
hemma mot blivande svenska
mästarna IFK Göteborg i sista
omgången.
Sammanfattningsvis så kan man
med tre ord sammanfatta 2015
med: Vinnarmentalitet, glädje och
attityd.
Christian Stridh
Tränare

Tabell
U19-Allsvenskan Södra
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Tipselit U17

Övre raden fr v: Daniel Hultqvist, Albin Ljungdahl, Victor Ericsson, Felix Turesson och Igor Vidovic.
Mellersta raden fr v: Jakob Schröder, Jacob Hörberg, Andreas Linell, Mahir Tarsuslugil, Mikael Saglamoglu och Hugo Wilhelmsson.
Nedre raden fr v: Pierre Abou Abboud, Carl Stenberg, Ludvig Bengtsson, Joel Björck, Felix Emanuelsson, Robin Johansson och Victor Jonasson.

Verksamheten för U17 består av tre tävlingar. U17 division 1, ligacupen och distriktsmästerskapet.
Ligacupen startade år 2015 och med vinster mot IFK Värnamo, Mjällby AIF samt lika mot Kalmar FF gick laget
vidare till slutspel och åttondelsfinal mot IF Elfsborg. Efter 2-2 vid full tid vann laget straffläggning och gick
vidare till kvartsfinal där Helsingborgs IF tyvärr var för bra.
Lagets serietillhörighet bestod under 2015 av U17 division 1 Östra Götaland. Laget spelade 20 matcher, vann
14, spelade lika 3 och förlorade 3. U17 gjorde 72 mål och släppte in 25 mål vilket räckte till 45 poäng och en
tredjeplats.
Under distriktsmästerskapet spelades sex matcher innan Kalmar FF blev för starka i semifinal. Kalmar FF vann
sedan finalen med 3-2 mot Jönköping Södra.
Källa: www.svenskfotboll.se

Under tävlingsspel har U17 spelat
3420 minuter fördelat på 38
spelare födda 1998, 1999 och
2000. Laget har genomfört 170
träningar där 47 spelare deltagit
vid olika tillfälle.
Återväxten på spelare 2015 har
varit bra. Vi har lyckats förse U19
med en lagom mängd spelare
vilket håller hög nivå fördelat i alla
lagdelar.
Markus Lindberg
Assisterande tränare
Tabell
U17 – Division 1 Östra Götaland
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Akademi / Ungdom – Framtidens Österhjältar

Akademin/Ungdom har under 2015 omfattat fotbollsverksamheten för Kul med Boll (pojkar och flickor födda
2010) upp till U16 Elit (pojkar födda tidigast 1999). Sammanlagt har drygt 450 pojkar (och ca 15 flickor i Kul
med Boll) representerat Östers IF i seriespel, cupspel, poolspel, träning och i DM.
De yngsta barnen födda 2010 har varit med i vår bollskola ”Kul med boll” som vi bedrev från maj till september.
Denna kull har sedan bildat Öster P/F 10.
Vi har fortsatt att bedriva verksamheten på både Värendsvallen (7- och 11-manna) och Åbo Idrottsplats (7manna). Våra yngsta lag har vid några tillfällen tränat inne på Myresjöhus Arena och samtidigt grillat korv mm
vilket varit uppskattade tillfällen.
Vi bedriver precis som tidigare en året-runt-verksamhet där vi erbjuder träning förutom ett uppehåll under nov
alt dec månad.
I mitten av augusti genomfördes sommarfotbollsfotbollskolan i samarbete med Länsförsäkringar (7–13 år) på
Värendsvallen. Under ledning av Christian Stridh genomförde ledare från Östers elitverksamhet en innehållsrik
fotbolls- och aktivitetsvecka för ca 70 st deltagare. Vi fortsatte att genomföra en högkvalitativ träningsvecka
med föreningens allra bästa instruktörer på plats. Utöver detta genomförde vi även en fotbollsskola på
sportlovet samt även på höstlovet.
Bland våra seriespelande lag P99-P05 har vi en seriesegrare, P01. Goda topplaceringar nåddes av flera av de
övriga lagen. Här skall också noteras att vi enligt vår spelarutbildningsplan möter ett år äldre motstånd redan
från 11 år. De tre åldersklasserna i DM gav godkända resultat genom en final samt en semifinal.
Flera lag har med blandad framgång har representerat föreningen i cupspel i olika cuper runtomkring i Sverige.
Vi har deltagit i ett antal inbjudningsturneringar såsom GAIS Open i Göteborg med flera lag och 13-årscupen i
Lomma med Sveriges bästa i årsklassen inbjudna. Under 2016 kommer detta att utökas med ett samarbete
med en dansk turnering där vi åker med våra lag och de kommer till LF-cup
Som ett led i ytterligare utöka det internationella samarbete så var två spelare per lag från U13 till U19
deltagande i en utbytesresa till Rostock. Kriterier för att få åka med var förutom fotbollskunnande även
engagemang, kamratlighet mm.
Vår stora ungdomsturnering, Södracupen, bytte namn till LF cup och utökades med ytterligare speldagar till
totalt 12 speldagar. Nytt för i år var att 11-manna klasserna samt den äldsta 7-mannaklassen utökades till två
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dagar. En helt ny klass, U17 tillfördes. Under cupen fortsatte vårt goda samarbete med framförallt Scandic
Hotell. Totalt deltog ca 2200 spelare från 17 ner till 7 år. Högklassiga lag i framförallt inbjudningsklasserna samt
vårt upparbetade rykte gjorde att ett flertal antal spelaragenter från bl.a. engelska Premier League och Holland
fanns på plats.
Precis som tidigare så har vi även i år haft flera spelare i de olika smålandslagen i alla aktuella årskullar.
Vi ändrade i vår spelarutbildningsplan och tillförde ett U15-lag vilket innebär att alla ges garanterad möjlighet att
spela längre i föreningen.
Att kunna bedriva både elit och breddverksamhet från 13 t o m 16 år utan ansvariga föräldratränare beror på
ytterligare tillskott av högkvalificerade ledare där många går eller har gått Coach and Sportmanagementprogrammet på Växjö Universitet.
Under året har vår nya spelarutbildningsplan slutförts och implementerats i våra lag. Hans Nygren Bonnier har
ansvarat för arbetet. Implementeringen har våra koordinatorer Jonas Knutsson och Klas Persson ansvarat för.
De är sportsligt ansvariga för att våra lag utvecklas och därmed också lagens bollplank. Under senhösten fick vi
klart med en tredje koordinator i form av Marie Bengtsson, med enorm erfarenhet av spelarutveckling. Det
innebär att vi står väl rustade för att kunna ge våra ledare stöd i att utveckla sina lag. Koordinatorsgruppen hålls
samman av Peter Wibrån, som under senhösten också övertog ansvaret som Ungdomsansvarig från Christian
Stridh.
Vi har träningsmetodsmässigt fortsatt att arbeta med Coerver Coaching samt Sports Basic som komplement till
ordinarie fotbollsträning.
För att utveckla lagen krävs bra ledare. Under året har utbildningsinsatserna för dem varit större än någonsin
framförallt genom den egengenomförda C-diplomutbildningen.
En annan viktig del för ledare och för en hel förening är Värdegrundsarbete. Vilka värderingar gäller hos oss?
Hur uppträder vi mot varandra etc? Här har vi arbetat med blandad framgång med Värdefulltpiloter i resp lag. Vi
genomförde i april månad en heldag på temat Mobbing i sociala medier då både spelare, föräldrar, ledare och
styrelse närvarade. Under senhösten startades ett ännu större värdegrundsarbete för hela föreningen som skall
pågå under hela 2016.
Svensk Elitfotbolls certifieringsmodell är ett mått på hur kvalitativ verksamheten är och 2015 års certifiering gav
Östers IF tre stjärnor av fem möjliga. Här finns självklart delar som berör föreningen, A-laget mm men även
många delar som relaterar till vår ungdoms/akademiverksamhet. Vi ligger här i nivå med flera allsvenska och
framförallt superettanklubbar. Detta arbete leds av Hans Nygren-Bonnier.
Vi har fortsatt på den inslagna inriktningen att undvika ”förtäckta kostnader” för spelare såsom Newbodyförsäljning, lotter mm och istället fortsatt arbeta med olika former av uppdrag för att skapa intäkter.
Ungdomsspelare, föräldrar och andra anhöriga, har ansvarat för flera olika sådana uppdrag i samband med
herrarnas hemmamatcher på Myresjöhus Arena; agerat bollpojkar samt maskot och fair play,
programbladsförsäljning, bemannat kioskförsäljningen, sålt halva potten-lotter , grovstädat arenan mm.
Golvläggning i Tipshallen har genomförts en gång, vilket är mindre än tidigare år.
Våra stora samarbetspartners till Ungdom har under året varit Outnorth, Puma och Team Sportia.
Under året har vi genom framförallt Hans Nygren-Bonnier också varit aktiva i Alliansens verksamhet där vi bl a
ansvarat för tränarutbildningsdelen samt domardelen.
Styrelsen för Östers IF Ungdomsavdelning tackar alla som på ett eller annat sätt har ställt upp för oss under
2015; spelare, ledare, domare, föräldrasamordnare, föräldrar, samarbetspartners, Kultur och Fritid Växjö med
flera samt Östers IF:s huvudstyrelse.
Henrik Cajnerud
Ordförande Östers IF Ungdom
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Ordföranden har ordet
Som följd av degraderingen till division ett har 2015 varit ett år med många tunga beslut. Kontinuitet och en
enorm vilja att få rätsida på den negativa spiralen har varit nyckelfrågor.
Vi har från styrelsens sida tillsammans med övriga engagerade i föreningen skapat visions- och styrdokument,
så att ingen kan missuppfatta vår målsättning med Östers IF under perioden 2016-2020. Vi ska tillbaka till
Allsvenskan!
Vi ska aldrig frångå våra grundläggande värderingar, där vi ska kombinera breddverksamhet med att utveckla
och förbereda ungdomar för att bli elitspelare.
Rent sportsligt innebar, men även ekonomiskt såsom organisatoriskt, senare delen av 2015 en positiv
vändning. Organisationen, föreningen och våra supportrar har fått tillbaka tron på att vi ska och kan bli en
elitförening igen, detta trots att vi spelar i division ett ytterligare ett år.
Ekonomin är fortfarande ansträngd och vi behöver arbeta vidare med kostnadsmedvetenhet i hela föreningen.
Vårt samhällsengagemang börjar sprida sig och ge effekter inte bara bland de ungdomar som deltar i
Nattfotbollen eller i läxläsningen. Företag, organisationer, och andra föreningar börjar alltmer inse vad vi
faktiskt gör för att bidra till ett bättre samhälle. Vi är i uppstarten på att stötta och hjälpa till i vårt närområde,
Kronoberg, med att höja intresset för fotboll, som kan ge andra föreningar möjligheten att utveckla sin
verksamhet. Kan vi bidrag till att någon eller några ungdomar börjar eller håller på längre med fotboll, så har vi
vunnit.
Föreningen har under de senaste åren arbetat med att säkerställa att ungdoms- och skolverksamheten inte
skall drabbas alltför mycket av att A-laget degraderas. På något sätt har vi i början av 2016 kommit till en
punkt där vi måste våga prata om att A-laget är motorn för att föreningen skall bibehålla och fortsätta att
utveckla sin verksamhet i övriga delar. Därför är 2016 ett år där vi måste prata om att föreningen inom en snar
framtid måste tillbaka till elitfotbollen. Vi ska göra det på vårt sätt, men aldrig äventyra ekonomin. Vi har skapat
trygghet och kontinuitet i verksamheten och alla skall förstå att A-laget är något vi är oerhört stolta över och
stöttar oavsett resultat på planen.
Tyvärr har vi, precis som vilken annan verksamhet i motgång, fått vår beskärda del av negativ kritik. Det viktiga
är att kritiken hanteras på ett konstruktivt sätt och att den som levererar kritiken är beredd att ställa upp för
föreningen. Vi måste fortsätta arbeta för en positiv och kreativ miljö där människor får utrymme för att växa
och även göra fel. Ni är många som berörs och engagerar er i Östers IF. Ni ska stolt kunna säga att ni är
östersupportrar. Vi stöttar varandra i motgång såsom vi gläds med varandra i framgång.
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla ideella krafter i föreningen och våra bolag, ledare, spelare,
samarbetspartners, supportrar, anställda samt inte minst alla som i det dolda gör en insats för föreningen och
som visar på ett fantastiskt engagemang. Det är många som hjälper till för att föreningen ska bli så
framgångsrik som möjligt. Ni finns alla i mitt hjärta, som goda representanter för Östers IF.
Styrelsen känner trots allt stor tillförsikt inför 2016 och det känns som om vi har alla möjligheter att bli bättre
hela tiden, bara vi arbetar tillsammans, hjälper och stöttar varandra.
Det är styrelsens ambitioner och uppdrag att se till att föreningen i framtiden skapar sig möjligheter för att vi
med lokala resurser ska bli svenska mästare igen.
Alltid Östers IF!
Sven Johannesson
Ordförande
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