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Föreningsfakta  

Bildad: den 20 april 1930  

Allsvenska säsonger: 32  

Hemmaplan: Myresjöhus Arena  

Publikrekord: 26 404 (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: Jonas Karlsson  

Ledamöter: Sven Johannesson, Johan Kåberg, Mats Fransson, Henrik Stridh, Fredrik Gustafson, Johan Lindberg, 
Johan Milton, Daniel de Sousa 

 
Ungdom  
Ungdomsansvarig: Peter Wibrån  

Koordinatorer: Jonas Knutsson, Klas Persson, Marie Bengtsson, Daniel Fröström och Joakim Gustavsson 

Certifiering/spelarutbildningsplan: Hans Nygren-Bonnier  

Material: Jörgen Gustavsson  

Stig Svensson-fonden  
Ordförande: Tommy Svensson  

Ledamöter: Peter Svensson, Ola Rydén 

Suppleanter: Johan Milton, Peter Wibrån  

 
Revisorer  
Leif Johansson & Hans Petersson  

Revisorssuppleanter  
Christer Frisk & Sven-Åke Svensson  

Valberedning  
Ordförande: Ola Rydén 
Ledamöter: Camilla Milton & Leif Rydén  
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Ledare & tränare - elit  
 
A-lag Herr  
Tränare: Thomas Askebrand  
Ass tränare: Denis Velic 
Målvaktstränare: Rasmus Rydén 
Fystränare: Andreas Wulff  
Läkare: Anders Willstedt  
Sjukgymnast: Anna Frisk och Lena Ravelli  
Lagledare: Thomas Frisk  
Material: Christer Andersson och Jens Magnusson (A, U19 & U17)  
 
Tipselit U19  
Tränare: Fredrik Bild 
Ass tränare: Patrik Bladh 
Målvaktstränare: Rasmus Rydén  
Sjukgymnast: Lena Ravelli  
 
Tipselit U17  
Tränare: Markus Lindberg  
Ass tränare: Rickard Engström  
Målvaktstränare: Rasmus Rydén 
Lagledare: Mathias Ahrn  
Sjukgymnast: Lena Ravelli  
 
 

Ledare & tränare - ungdom  
 
U16  
Tränare: Anton Mattsson & August Fors  
Föräldrasamordnare: Jessica Sjövall 
 
U15 elitförberedande  
Tränare: Eric Lind & Mladen Antonic  
Ass tränare: Meleke Murad Petros, Joakim Gustavsson  
Föräldrasamordnare: Carl-Johan Bonde, Christer Söderlund 
 
U14 elitförberedande  
Tränare: Andreas Karlsson 
Ass tränare: Erion Nishku, Fredrik Gustafson & Johan Milton 
Föräldrasamordnare: Viktoria Wärn, Elinor Romin & Linda Fransson 
 
U13 elitförberedande  
Tränare: Martin Widroth  
Ass tränare: Mostafa Hareth 
Föräldrasamordnare: Eva Frankell & Helena Gustafsson  
 
P05  
Tränare: Carl-Johan Bonde 
Ass tränare: Stefan Högberg, Mani Reci  
Föräldrasamordnare: Carl-Johan Bonde  
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P06  
Tränare: Jan Espen Presteng 
Ass tränare: Roger Olastuen, Fredrik Edevik, Juan Dieguez & Fredrik Strandberg. 
Målvaktstränare: Fadiy Baghdov 
Föräldrasamordnare: Camilla Milton  
 
P07  
Tränare: Marcus Johansson  
Ass tränare: Alen Trepic, Andreas Skagerlind, Niklas Runbert, Rasmus Nilsson & Bo Runesson  
Lagledare & föräldrasamordnare: Johanna Esbjörnsson & Maria Wettergren  
 
P08  
Tränare: Magnus Forslund 
Ass tränare: Daniel Johansson, Peter Daniels, Ola Frisk, Fredrik Gustafson, Joachim Aronsson, Naser Breznica & 
Ulrik Herbertsson  
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  
 
P10 
Tränare: Emma Hermansson 
Ass tränare: Stefan Persson, Ico Surbevski, Magnus Pettersson 

P11 
Tränare: Andres Pizzeghello & Andreas Helmersson 
 
Kul med boll  
Ledare: Henrik Gustafson 
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Herrlaget  

 
Övre raden: Johan Hjalmarsson, Andreas Wulff (styrka/fystränare), Jesper Andreasson, Admir Bajrovic, Lena Ravelli (sjukgymnast), Robin Östlind, 
Sebastian Crona, Thomas Frisk (lagledare), Jesper Lövdahl. Mellersta raden: Fritiof Björkén, Rasmus Rydén (målvaktstränare), Jonathan Levi, Filip 
Örnblom, Elmin Nurkic, David Johannesson, Anna Frisk (sjukgymnast), Jonathan Drott. Sittande: Mattias Pavic, Robin Malmkvist, Thomas Askebrand 
(huvudtränare), Karl-Johan Lindblad, Mario Vasilj, Månz Karlsson, Denis Velic (ass. tränare), Darmin Sobo, Isaac Shaze. 

Efter att ha krigat oss ur Division 1 var det så äntligen dags att bekänna färg i Superettan. Tidningarna och dess 
experter hade tippat oss näst sist och det blev ju en härlig tändvätska. 

Tidigare spelarna Denis Velic och Rasmus Rydén blev Thomas Askebrands närmaste män inför säsongen. Ett 
samarbete som visade sig fungera väldigt väl. 

Försäsongens träningsmatcher blandade och gav resultatmässigt men gav oss tillräckligt med stabilitet och säkerhet 
för att gå in som nykomlingar i en väldigt het Superettan som fått nya tillskott i form av degraderade Helsingborgs IF, 
Gefle IF och Falkenbergs FF. 

Superettan är en väldigt tight och tuff serie där tillfälligheter avgör matcherna så vi visste vikten av att få en bra start. 
Just en bra start var exakt vad vi fick när vi inledde med tre raka vinster och därmed fick en bra inledning.  

Vi bör ju nämna premiären i Falkenberg där vi vinner med klara 2 - 0 och med det bortaföljet kändes bortamatchen 
som en hemmamatch. Underbart att se så många supportrar stötta oss. 

Efter en sprakande inledning kom vi in i en period där de röda korten och straffarna emot oss avlöste varandra. Vi kom 
i otakt och poängen blev lidande. 

Vi lyckades ändå få ihop 21 poäng innan sommaruppehållet och gav oss hyfsad mark att stå på. 

Efter ett välbehövligt uppehåll begav vi oss till Visby för att ha ett miniträningsläger. Ett läger där nyförvärven Dragan 
Kapcevic och Morten Sundli fick bekanta sig med sina nya lagkamrater. Ett väldigt nyttigt och uppskattat läger på alla 
sätt och vis.  

Under sommaren blev det även klart att vi sålde Jonathan Levi till Rosenborg i Norge vilket blev en lyckad affär för oss. 
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Höstsäsongen drog igång och vi lyckades polera bort stora delar av de röda korten samt onödiga poängtapp som vi 
under inledningen hade problem med. 

Poängen och segrarna tickade på och vi kunde tillslut landa på en fin femteplats som vi kan vara stolta över. Länge 
hade vi häng på kvalplatsen men den togs och förvaltades väl av Trelleborgs FF. 

Hösten ägnades som vanligt åt organisationsstruktur och trupplanering. 

En hel del spelares och ledares avtalssituationer utvärderades och huvudtränarfrågan blev en het fråga. 

Till slut, efter en del turbulens, så fick vi en ny huvudtränare i Christian Järdler som skrev under för de närmaste tre 
åren. 

Med Christian på plats börjar nu en tid av förändring med nya idéer och taktiska förändringar som kommer ta sin tid 
och ska få sin tid att bli vinstgivande och framgångsrikt. 

Ungdomsverksamheten underifrån trycker på och vi har under året sett en hel del unga talanger få visa upp sig på 
riktigt. Det är något vi prioriterar och vill fortsätta med i vår vision att bestå i så hög grad som möjligt av våra 
egenfostrade spelare.  

Ekonomin, som varit föreningens stora fokus de senaste åren, börjar vi få rätsida på och vi kunde säkra elitlicensen 
som ger oss rätten att förbi en elitförening. Stenhårt jobb ligger bakom detta från föreningens alla hörn och 
tillsammans kommer vi på stadigare mark vilket kommer ge oss möjligheter att vidareutvecklas. 

Vi är en liten organisation som ska dra ett stort lass i arbetet i att bli en stor, framgångsrik förening igen. Vi har nu 
även högre krav på oss från förbund och andra instanser om att leverera en bra produkt. Jag är väldigt stolt över att 
tillhöra denna skara människor som med mycket hjärta och många ideella timmar ser till att Östers IF växer och blir 
bättre.  

Vi vill fortsätta ha som mål att spela bra fotboll, vinna matcher och fylla arenan. 

Vi behöver er medlemmar mer än någonsin i vår marsch mot Allsvenskan! 

Matias Concha 

Sportchef 

 

Säsongsfakta  

Nyförvärv  
Lars Fuhre - Mjöndalen IF, Enoch Adu - Right to dream, Sebastian Crona -  Varbergs BOIS, Jesper Andreasson - 
Ullensaker/Kisa, Jonathan Levi - Landskrona BOIS, Admir Bajrovic - Ljungskile SK, Robin Malmqvist - Assyriska FF, Månz 
Karlsson - Åtvidabergs FF, Morten Sundli - Sarpsborg 08, Dragan Kapcevic - IK Sirius 

Spelare som lämnade  
Jonathan Levi, Filip Stenmark, Jonathan Stolth, Daniel Ask, Daniel Ahonen, Robin Strömberg, Malkolm Nilsson, Tom 
Stahre, Björn Berglund, Richard Donkor, Josef Elvby, Jonathan Levi - Rosenborg BK, Filip Stenmark – IFK Berga, 
Jonathan Stolth-Räppe Goif, Daniel Ask - Landskrona BOIS, Daniel Ahonen - IK Oddevold, Robin Strömberg - Ljungskile 
SK, Malkolm Nilsson - Halmstad BK, Tom Stahre - IFK Berga, Björn Berglund - Kvik Halden FK, Richard Donkor - 
Falkenbergs FF, Josef Elvby - CF Torre Levante, Morten Sundli - Ullensaker/Kisa, Jesper Andreasson - (lån) 
Nybergsund/Trysil 

Lärlingar    
Karl Hjertberg, Mikael Saglamuglo, Ludwig Schultz, Fredrik Lindblad, Daniel Hultqvist 
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Statistik & Tabeller  

 
Källa: www.svenskfotboll.se  

 
Skytteliga Östers IF – Superettan 2017 

 
Källa: www.svenskfotboll.se  
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Publikliga – Superettan 2017 

 
Källa: www.svenskfotboll.se  

 
Matcher och Resultat – Hyundai Cup 2017   

Strömsnäsbruks IF Östers IF U21 2017-04-25 18:30 1 - 12 Strömsborg 
Östers IF U21 Bors SK 2017-05-30 19:00 12 - 0 Myresjöhus Arena 
Lindsdals IF Östers IF U21 2017-07-26 19:00 1 - 2 Fjölebro IP - Konstgräs 
Oskarshamns AIK Östers IF U21 2017-08-15 18:30 2 - 1 Ernemar IP 
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Tipselit U19  

 
 

Östers U-19 deltog i Allsvenskan för nionde året i rad och hamnade slutligen på en niondeplats i tabellen. Laget 
spelade ihop 33 poäng och stod för 48 mål framåt och släppte in 60.  

2017 var en säsong som bjöd på höga toppar och djupa dalar. Bäst minns man segermatcherna mot de meriterade 
motståndarna Elfsborg, Malmö FF och Häcken. Ett prioriterat mål inför nästa säsong är dock att få en större jämnhet i 
prestationerna så att laget når en högre lägstanivå. 

Fotbollsmässigt jobbade vi mycket med att vara aggressiva i vårt försvarsspel över hela banan och att göra jobbet 
kollektivt för att nå framgång. Anfallsmässigt 
betonade vi variationen av det korta och det 
långa spelet för att behärska olika situationer i 
spelet. Detta blev mycket bättre ju längre 
säsongen gick. 

Ett antal spelare har under 2017 varit uppe 
och tränat med A-laget. Det finns också 
flera spännande spelare på gång i U19-
truppen, och vi får hoppas att dessa tar 
fortsatta kliv i utvecklingen för att till sist 
knacka på dörren till A-truppen. 

Fredrik Bild 

Huvudtränare U-19   
              
                                  Källa: www.svenskfotboll.se 
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Tipselit U17  

 
 
Utvärdering U17 2017 

Tabell U17 Div. 1 Södra Götaland 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Källa: www.svenskfotboll.se 

Laget hamnar trea i serien. 
Förlorade matcher mot Limhamn/Bunkeflo (4-1 B), Lunds BK (2-1 B), Ängelholm (3-2 B), Kalmar FF (4-1 B) och BK 
Olympic 3-2 B). Gemensamt i dessa är att vi spelat på bortaplan samt har lyft spelare till U19 och valt att inte spela 
dessa i U17.  
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Tabell - Ligacupen U17 A4 
 

 

 

 

 

 

 

Laget går vidare från första gruppspelet i november för att sedan möta svårt motstånd och inte kvala in till slutspelet. 
Matchen mot Helsingborg vittnar dock om att laget har en hög högstanivå. 

Speltid (per år) 
30 spelare födda mellan 2000 - 2002 har spelat 30 matcher med U17 under 2017. Flest mål har Gustav Ahrn gjort på 
30 totalt (11 assist). Flesta assist är delat på Gustav A och Oliver G på 11 st var. Laget har gjort 87 mål genom 62 assist. 
Den spelare som har spelat flest antal minuter är Isak Samuelsson på 2 350 minuter fördelat på 27 matcher. 

Träning 
Laget har genomfört 134 träningar (5/1 -17 — 6/10 -17) där 40 spelare har någon gång deltagit i träning. Genomsnitt 
på träningsnärvaro är 71% inklusive långtidsskador. Högst närvaro har Mattis Adolfsson på 98,5%, tvåa är Shariff Ineza 
på 96,5% och trea är Bastian Gustafsson på 94%.  

Stor del av träning har legat på individuell utveckling färdigheter och beslut anpassat utifrån spelaren position och roll. 
Kollektivt har speluppbyggnad, att lära sig spela förbi motståndarnas första lagdelar när de har 1 respektive 2 
forwards.  

De tre spelaren med högst frånvaro har varit bort på grund av korsbandsskada, tidigare benbrott och överbelastad fot 
orsakad av flertalet stukningar/smällar.  

Utifrån statistiken och analys av skadeläget för året ser jag att spelarna haft väldigt få överbelastningsskador vilket 
annars är väldigt lätt att få i denna ålder med ökad belastning. Vi ser också en trend under året att spelare som varit 
skadade senare har fått återkommande eller andra skador. Jag ser en utmaning i att övervaka belastning vid ingång av 
spel och att på kort tid lära sig varje individs unika förutsättningar då flertalet spelare endast genomför ett år i U17. 

Utifrån statistik ser jag också att vi har fått bukt på några spelares långsikta skadeproblem. Spelare som gått in i året 
med ”små skador” på tex rygg eller höft har under året inte haft några problem. Sjukdom är under vissa perioder en 
stor utmaning för ungdomarna. Speciella perioder för detta är i början av januari/februari när eleverna gått i skola en 
till två veckor men även några veckor efter skolstarten efter sommarlovet (juli/ augusti). 

Markus Lindberg 

Huvudtränare U-17 
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Verksamhetsberättelse för Ungdom/Akademi 2017 

 

Allmänt 
Akademi/Ungdom har under 2017 omfattat fotbollsverksamheten från Kul med Boll (pojkar och flickor födda 2012) 
upp till U19 Elit (pojkar födda senast 1998). Sammanlagt har drygt 450 barn & ungdomar representerat Östers IF i 
seriespel, cupspel, poolspel, träning och i DM.   

De yngsta flickorna och pojkarna födda 2012 har varit med i vår bollskola ”Kul med boll” som vi bedrev från maj till 
september. Denna kull har sedan bildat Öster P/F 12.  

Vi har fortsatt att bedriva verksamheten på både Arenastaden (5–7- och 11-manna), Araby Park Arena (11-manna) 
och Åbo Idrottsplats (5- och 7-manna). Våra yngsta lag har vid några tillfällen tränat och spelat matcher 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 hela året förutom ett uppehåll 
under november alt. december månad.  

 
Fotbollsskolan 
Under ledning av Jacob Gustafson genomförde ledare från Östers elitverksamhet under sportlovet, sommarlovet och 
höstlovet våra fotbolls camps för killar och tjejer i åldern 7 – 12 år. Totalt deltog 150-talet barn under våra olika 
fotbolls camps, med fokus på flera olika utvecklingsområden, med träningar uppe på arenastadens olika planer.  

 
Tävlingsverksamheten 
Bland våra seriespelande lag P98-P07 nådde flera av lagen bra placeringar. Här skall också noteras att vi enligt vår 
spelarutbildningsplan kan välja att möta ett år äldre motstånd redan från 11 år, vilket bestäms i dialog mellan 
koordinatorer och tränare i lagen. De tre åldersklasserna som deltog i DM gjorde fina resultat genom två finaler, 
samt vinst i finalen för P01. 

Flera lag har representerat föreningen i olika cuper runtom i Sverige. Flera lag har deltagit i ett antal 
inbjudningsturneringar såsom GAIS-Open i Göteborg och Sverigecupen för 14-åringar i Karlstad, där de bästa lagen i 
årsklassen blir inbjudna. Samarbete med den danska förening Dragör BK fortsatte under 2017 genom att de deltog i 
TS Trophy (Tommy Svensson - cup).  

LF Cup, vår största ungdomsturnering växer vidare, i år fortsatt med 14 speldagar och spel i följande tre spelformer: 
femmanna, sjumanna och elvamanna. Totalt deltog 2 500 spelare och ledare under turneringens gång. Ett utökat 
logisamarbete med både Scandic Hotell och Elite Hotels för övernattning för deltagande lag, spelare och ledare. 
Liksom förra året hade vi även i år deltagande lag från Danmark.  

Äldsta åldersklasserna verkar fortsatt som inbjudningsklasser och vi bibehåller en hög kvalité på deltagande lag och 
samtliga matcher. Agenter och scouter från flera nationella och internationella klubbar fanns på plats under 
turneringens speldagar, däribland Premier League, Eredevisie (Holland), Superligan i Danmark, Norska Tippeligan och 
flera allsvenska klubbar. 
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”Tommy Svensson Trophy” är vår andra ungdomsturnering som vi startade under sommaren, ett arrangemang om 
cirka 70-talet lag i spelformerna femmanna och elvamanna under en helg i juni månad. En bra start för en turnering 
som har stor potential att växa vidare under närmaste åren. Totalt deltog runt 1 000 spelare och ledare under 
turneringens spelhelg, med lag deltagande från södra Sverige upp till Stockholm men även lag från Danmark. 
 
Internationella matcher 
Under 2017 har Östers IF utvecklat sitt internationella engagemang genom att flera av våra lag i olika turneringar har 
mött utländska lag. Några exempel på detta är att P 06 deltog i Lyckå FF Youthtournament och mötte Klaipeda från 
Litauen och Kalingrad från Ryssland. Vidare att U 13 i GAIS Open mötte Kolbotn. 
U 17 var i Danmark och spelade mot Tårnby BK.  
 

Bidrag 
Svenska Spels satsning på ungdomsidrotten genom Gräsroten har fortsatt givit föreningen ett viktigt stöd till att 
utveckla verksamheten. 
 
Spelare i Landslag och Smålandslag 
Under 2017 har Östers IF bidragit med spelare i Pojklandslag och Smålandslag i olika åldersgrupper. Egna produkten 
och mittfältaren Emir Avdic, som så sent som i höstas gjorde A-lagsdebut, blev uttagen till P17-landslaget. Till 
landslagslägret för P16 på Bosön kallas 66 spelare och till den samlingen blev vår mittfältare Oliver Gustafson uttagen 
av förbundskapten Roger Franzén. Vidare har Mubaarak Nuh spelat en landskamp för Sveriges P 15 landslag. 
 
Tränare/ledare 
Östers IF har som målsättning att från U13 till U19 att ha externa tränare med en hög utbildning. Några av tränarna 
läser på Coaching- och Sportmanagement programmet på Linnéuniversitet. Östers IF strävar också att det i 
tränarorganisationen en blandad åldersstruktur. I våra yngre lag bygger vi verksamheten på våra kvalificerade 
föräldrar tränare, som gör ett ovärderligt jobb. För att ge dessa bra förutsättningar erbjuds olika typer av 
utbildningar. 

Under 2017 har Jonas Knutsson ansvarat för koordinatorgruppen med Klas Persson som administrativ koordinator 
för U16-U13, Marie Bengtsson som praktisk koordinator för U13-U16, Joakim Gustavsson som administrativ 
koordinator för de yngre lagen och Daniel Fröström som praktisk koordinator för de yngre lagen. 

Vår spelarutbildningsplan är ett viktigt verktyg för våra tränare i den dagliga verksamheten. Den bidrar till att vi får 
en bra struktur på utbildningen av våra spelare. Under året har en arbetsgrupp bestående av Marie Bengtsson och 
Daniel Fröström påbörjat ett arbete med att ta fram ett verktyg kring arbetssätt och roller som kommer att 
implementeras under 2018. 

Vi har träningsmetodsmässigt fortsatt att arbeta med Coerver Coaching samt Sports Basic som komplement till 
ordinarie fotbollsträning.  

 
Tränar- och ledarutbildning 
Vår målsättning är att ge tränare och ledare bra förutsättningar för att utbilda våra barn och ungdomar genom att 
tillsammans med Växjö Fotbollsallians genomföra olika utbildningar, till exempel C- och B-diplom, First Skill - Coerver 
Coaching och föreningsdomarutbilningar. Vi har även haft några tränare som genomgått UEFA B, UEFA A och UEFA 
Youth Elit. Östers IF har också tack vare Smålandsidrottens utbildningar kunnat erbjuda våra tränare och ledare även 
andra typer av utbildningar. 

 
Värdegrund 
Vi har under året fortsatt arbetet med vår värdegrund och uppförandekod. Vi har genomfört ett antal aktiviteter, 
bland annat har A-lagsspelarna varit ute i våra ungdomslag och informerat om hur vi bör uppträda mot varandra. 

 
Certifieringen 
Svensk Elitfotbolls certifieringsmodell är ett mått på hur kvalitativ verksamheten är och 2017 års certifiering gav 
Östers IF 3 stjärnor av fem möjliga. Totalt fick Östers IF 1 496 poäng att jämföras med 1 337 poäng som Östers IF fick 
i fjol. Alltså en mycket positiv utveckling och endast 4 poäng från 4 stjärnor. Certifieringen bygger på den verksamhet 
som sträcker sig från 8 år till 19 år. Här finns självklart delar som berör verksamheten kring A-laget, men även många 
delar som relaterar till vår ungdoms- & akademiverksamhet. Vi ligger i nivå med flera allsvenska klubbar och 
framförallt klubbar i Superettan. Detta arbete leds av Hans Nygren-Bonnier. 
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Övrigt 
Vi har fortsatt på den inslagna vägen att undvika tvingande försäljningsaktiviteter, utan istället arbetat med olika 
former av uppdrag för att skapa intäkter. Ungdomsspelare, föräldrar och andra anhöriga har ansvarat för flera olika 
uppdrag i samband med herrarnas hemmamatcher på Myresjöhus Arena; bollpojkar, maskot, fair play, 
programbladsförsäljning, kioskförsäljning, försäljning av halva potten-lotter, grovstädning av arenan mm. 
Golvläggning i Tipshallen har genomförts vid ett tillfälle. 

Våra stora samarbetspartners till Ungdom har under året varit Outnorth, Puma och Team Sportia.  

Styrelsen för Östers IF tackar alla som på ett eller annat sätt har ställt upp för oss under 2017; spelare, ledare, 
domare, föräldrasamordnare, föräldrar, samarbetspartners, Kultur och Fritid i Växjö, Smålandsidrotten och alla andra 
som på ett eller annat sätt har ställt upp för oss under 2017. 

 

Hans Nygren-Bonnier          Johan Milton  

Akademichef                              Styrelseledamot  

 

Ordföranden har ordet 

Vid en summering av året som gick efter fotbollssäsongen 2017 är det ofrånkomligt att lyfta fram dels det ekonomiska 
utfallet och dels A-lagets prestation i Superettan. På det finansiella området så gör Östers IF koncernen det bästa 
ekonomiska resultatet  
någonsin. Intäkterna ökar genom förstärkt företagsförsäljning, ökade publikintäkter, tillkommande TV-rättigheter 
samt spelarförsäljningsresultat. Summerar vi detta så kan vi konstatera det återigen föreligger ett positivt eget kapital 
i koncernen och finansiellt infrias således de krav som ställs utifrån Elitlicenskriterierna. En central anledning till det 
goda ekonomiska utfallet var A-lagets sportsliga prestation med en fin femteplats i Superettan. Publiksnittet för året 
slutade på 2 745 åskådare per match vilket var det fjärde bästa publiksnittet i säsongens Superettan. 
  
Föreningen har under året arbetat efter den verksamhetsplan som antogs vid Årsmötet 2016. Under året har särskild 
vikt lagts vid att utveckla föreningens CSR-arbete inom ramen för Öster i Samhället. Inom de fyra områdena 
Nattfotboll, Kvartersfotboll Parafotboll och Fotboll Kronoberg understryks att Östers IF är en fotbollsförening för alla 
människor i samhället. 
  
Den värdegrund och uppförandekod som fastställdes under 2016 har under året förankrats i verksamheten. Arbetet 
kommer att fortsätta vara prioriterat även under 2018 och uppförandekoden kommer att uppdateras efterhand. 
Genom tydliga ställningstaganden 
Visar vi att Östers IF kännetecknas av rent spel. 
  
Svensk Elitfotbolls certifieringsmodell innebär att föreningens ungdoms- och akademiverksamhet bedöms kvalitativt. 
För 2017 innebar detta att vi erhöll ett utfall om fyra stjärnor av fem möjliga. Med fog kan vi säga att vår verksamhet i 
detta avseende är en av de främsta i landet. En fortsatt positiv utveckling för föreningens ungdoms- och 
akademiverksamhet är mycket viktig. Här skapas vår framtid!  
  
Arbetet med att utveckla verksamheten inom Arenabolagen och Myresjöhus Arena fortgick under året och där beslut 
om att investera i Wi-Fi samt hybridgräs fattades. Genom att anlägga hybridgräs på Myresjöhus Arena under 2018 
förväntas nyttjandetiden för arenan 
kunna öka väsentligt. 
  
Sammantaget var 2017 ett bra år för Östers IF och koncernbolagen, vi ser framtiden an med tillförsikt och snart spelar 
vi åter i Allsvenskan! 
  
  
Jonas Karlsson 

Ordförande Östers IF 


