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Föreningsfakta
Bildad: den 20 april 1930
Allsvenska säsonger: 32
Allsvenska säsonger - herrlaget: 33
Antal säsonger i högsta serien - damlaget: 13 (varav 7 i Allsvenskan)
Hemmaplan: Myresjöhus Arena
Publikrekord Värendsvallen: 26 404 (2/10 1967 Allsvenskt kval mot IK Brage)
Publikrekord Myresjöhus Arena: 12 137 (3/9 2012 mot IFK Värnamo)
Svenska mästare: 1968, 1978, 1980 och 1981.
Svenska inomhusmästare: 1993
Svenska cupmästare: 1977
Flest matcher: Karl-Axel Blomqvist (780)
Flest Allsvenska matcher: Per-Olof Bild (329)
Flest mål för Östers IF: Arne Skjutare (243)
Flest allsvenska mål för Östers IF: Jan Mattsson (124)
Största segersiffrorna i Allsvenskan: 9-0 (GAIS hemma 12/7 1992)

2

Styrelser
I styrelser och övriga delar av föreningen har under verksamhetsåret följande personer ingått:

Huvudstyrelsen
Ordförande: Jonas Karlsson
Ledamöter: Sven Johannesson, Johan Kåberg, Johan Iburg, Henrik Stridh, Fredrik Gustafson, Johan Lindberg,
Johan Milton, Daniel de Sousa

Ungdom
Utvecklingschef: Leif Andersson
Koordinatorer: Klas Persson, 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
Michael Johansson & Hans Petersson

Revisorssuppleanter
Christer Frisk & Sven-Åke Svensson

Valberedning
Ordförande: Ola Rydén
Ledamöter: Göran Lindahl, Henrik Cajnerud

Ledare & tränare - elit
A-lag Herr
Tränare: Christian Järdler
Ass tränare: Denis Velic
Målvaktstränare: Rasmus Rydén
Fystränare: Rickard Engström
Läkare: Anders Willstedt
Fysioterapeut: Anna Frisk
Lagledare: Thomas Frisk
Material: Jens Magnusson (A, U21, U19 & U17)

Tipselit U19
Tränare: Fredrik Bild
Ass tränare: Anton Mattsson
Målvaktstränare: Rasmus Rydén
Fysioterapeut: Anna Frisk
Lagledare: Mathias Ahrn
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Tipselit U17
Tränare: Markus Lindberg
Ass tränare: Andreas Sandberg
Målvaktstränare: Rasmus Rydén
Lagledare: Lars Corell
Fysioterapeut: Anna Frisk

Ledare & tränare - ungdom
U16
Tränare: Alexander Johansson, Joakim Gustafsson, Daniel Fröström
Lagledare: Carl-Johan Bonde, Fredrik Hornej

U15
Tränare: Richard Pentéus
Ass tränare: Erion Nishku, Fredrik Gustafson & Johan Milton
Lagledare:
Föräldrasamordnare: Viktoria Wärn, Elinor Romin & Linda Fransson

U14
Tränare: Martin Widroth
Ass tränare: Ridwan Omer
Föräldrasamordnare: Helena Gustafson

U13 elitförberedande
Tränare: Samuel Johansson
Ass tränare: André Rentsch
Föräldrasamordnare: Carl-Johan Bonde

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, Marco da Silva, Rasmus Nilsson & Bo Råsmark
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, Roger Waern, Sanen Maerdanic, Henrik Gustafson, Hussein
Najafi, Ershan Nuha, Johan Karlsson, Rikard Johansson, Anders Vannestål, Fredrik B Ekdahl, Ulrika Svanbring

P10
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Tränare: Emma Hermansson
Ass tränare: Stefan Persson, Ico Surbevski, Magnus Pettersson, Ingela Åberg

P11
Tränare: Andreas Helmersson
Ass tränare: Andres Pizzeghello, Daut Krasniqi

P12
Tränare: Henrik Gustafson
Ass tränare: Zoran Zurbevski, Calle Petrén, Jonas Birgersson, Camilla Arnesson & Andreas Grufman

Kul med boll
Ledare: Mattias Åhlander, Martin Carlsson & Adnan Sadic

5

Elit 2018

ÖSTERS IF 2018
Översta raden fr v: Fredrik Lindblad, Thomas Frisk, Oliver Silverholt, Liridon Silka, Carl Johansson, Emir A vdic, Admir Bajrovic, Jesper Andreasson, Anders Willstedt, Lars Fuhr e.
Mittersta raden fr v: Jonathan Dr ott, Rickard Engström, Anna Frisk, Dragan Kapcevic, Fr edrik Lundgren, Filip Örnblom, Victor Jonasson, Rasmus Rydén, Victor Ericsson.
Nedersta raden fr v: Mattias Pavic, David Johannesson, Robin Malmkvist, Christian Jär dler, Stefan Karlsson, Mario Vasilj, Denis Velic, Darmin Sobo, Månz Karlsson, Simon Helg.

Det alltid svåra andra året i ny serie för klubben och första året för mig som tränare.
Vi bestämde oss tidigt för att försöka ändra strukturen i truppen till säsongsstart och genom hårt arbete så satt det 6
nya spelare på årets första träning. Två av dem var hemvändarna Stefan Karlsson och Fredrik Lundgren och en tredje
var lånet från Kalmar FF, Calle Johansson, som vi nästan exakt ett år senare lyckades köpa loss.
På ledarsidan fanns flertalet av positionerna redan på plats så förutom huvudtränare så var det bara Rickard Engström
som kom in som ny ansvarig fystränare. Han har även ett ansvar för de två äldsta lagen i vår akademi.
Direkt vid första träningen för året påbörjade vi arbetet med att implementera nya idéer i vårt sätt att spela fotboll.
Det är en omställning som tar tid. Dels att ta bort gamla vanor från befintliga spelare och ersätta dem med ett nytt
sätt att tänka och bete sig på planen, men även att få in de nya spelarna både i gruppen och det nya sättet att spela.
Vi jobbade strukturerat på och redan när Svenska Cupen började i februari så kände vi att en del av de principer och
metoder vi arbetar med satt hyfsat på plats. Cupen blev en framgång för oss och vi gjorde starka prestationer i alla 3
gruppspelsmatcherna. Vi spelade 1-1 mot både Sirius och IFK Göteborg på bortaplan och vann sedan hemma mot
Varberg i Tipshallen med 2-1. Det innebar att vi hamnade exakt lika med IFK Göteborg. Lika många poäng (5), samma
målskillnad (4-3), lika många gjorda mål (4) och i inbördes möte var det kryss. Då säger tyvärr reglerna att det högst
rankade laget ska gå vidare och eftersom Göteborg tillhör allsvenskan fick de spela vidare och vi var utslagna. Det
kändes tufft då och jag vet att förbundet såg över reglerna efter detta och de har gjort ändringar till 2019-års Svenska
Cup.
När det så äntligen blev dags för Superettan så ställde vädret till det för oss och istället för en härlig premiär på vår
Myresjöhus Arena blev det en ”hemmamatch” i Borås mot Degerfors IF. Inte alls vad vi hade önskat oss, men vi gör
en klart godkänd premiär som slutar 2-2 efter att Degerfors kvitterat på stopptid.
Vårsäsongen blev väldigt blandad för vår del, där vi hade bekymmer i början med några skador och även tidiga
avstängningar och våra prestationer var för ojämna. Vi tog inte första vinsten förrän i omgång 4 då vi bortaslog
Jönköpings Södra med 1-0, och med 4 poäng efter 5 omgångar var vi redan många poäng bakom topplagen. Vi ska
dock inte glömma att vi spelade ett par riktig bra matcher under slutet på våren, jag tänker mest på vinsten i Gefle
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med 4-2 och vinsten i Falkenberg med 2-0. Även bortavinsten mot Varberg 2-1 och hemmavinsten mot Norrby 3-0 var
matcher där vi både presterade bra fotboll och fick med oss fina resultat.
Vi satsade precis som laget gjort året innan på ett sommarläger på Gotland. Vi bodde i Visby under 4 dagar och
tränade på den utmärka planen i Fardhem. Ett läger betyder alltid viktig tid tillsammans och möjlighet för spelarna att
umgås under längre perioder utanför planen. Naturligtvis så stärkte det oss som grupp och lag och med de nya
spelarna in (Christian Ljungberg, Joao Pedro och Anton Andreasson) så stod vi bättre rustade inför hösten. Vi släppte
även 3 spelare under sommaren, Lars Fuhre gick till Örgryte, Admir Bajrovic till Gefle och Jesper Anderasson flyttade
till Norge.
Vi hade en väldigt stark period under andra halvan av serien och vi hade en fin svit på 8 raka matcher utan förlust. Vi
började dessutom bli svårslagna hemma, och på knappt 4 månader förlorade vi inte hemma. Där och då var vi uppe på
fjärde plats och jagade AFC som låg på allsvenskt kval. Vi hann också med att vinna med 3-0 i Skövde en kväll i augusti
och kvalificerade oss på så sätt till Svenska Cupen 2019.
Tyvärr hade vi inte slagstyrka nog att behålla den poängutdelningen hela vägen in utan vi kom in i en svagare period i
september och tappade kontakten med täten efter 4 omgångar utan vinst, där två matcher (hemma mot Jönköping
och hemma mot Gefle) slutade 0-0 trots att vi vann statistiken solklart. När vi nådde de 4 sista omgångarna var vi i ett
läge i tabellen som skulle betyda en mittenplacering nästan oavsett resultat i de 4 sista och till slut så blev vi 8:a.
Det är ett resultat som vi självklart är fast beslutna i både klubben och laget att förbättra under 2019.
Vår akademi tar kliv framåt och under säsongen 2018 anställdes Leif Andersson som utvecklingschef. En viktig
funktion och roll när vi väljer att försöka öka våra möjligheter att ta fram egna spelare till A-laget. En annan del var att
vi anmälde oss till U21-serien och gav våra unga spelare fler och bättre matcher.
Vi jobbade med en liten A-trupp, endast 19 utespelare vilket fick till sin följd att vi hade spelare från U19-truppen med
på 56% av A-lagets träningar. Detta tror jag är långsiktigt viktiga beslut för vår förening.
Just långsiktigheten är väldigt viktig för mig och vi i sportgruppen, som jobbar med elitfotbollen i föreningen, värderar
alltid våra beslut mot en längre horisont och mot att bygga föreningen i rätt takt och hela tiden ta kloka steg mot
förbättringar som vi tror gynnar oss över tid.
Jag vill till sist tacka för allt stöd under min första säsong som manager i Östers IF. Det finns ett otroligt stort intresse
för vår förening och det märks överallt i Växjö. Vi har härliga supportar, trogna fans i East Front som följer oss överallt
och alltid hörs och det finns så mycket hjärta och kärlek för klubben hos de som jobbar innanför väggarna på Myran.
Det är en fantastisk förening att arbeta i.
Full fart framåt mot 2019!
Christian Järdler, Manager
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Statistik & Tabeller

Källa: www.svenskfotboll.se

Skytteliga Östers IF – Superettan 2018
Spelare
Dragan Kapcevic
David Johannesson
Carl Johansson
Simon Helg
Liridon Silka
Mattias Pavic
Admir Bajrovic
Stefan Karlsson
Fredrik Lundgren
Gustav Ahrn
Joao Pedro Gomez da Silva
Månz Karlsson

Publikliga – Superettan 2018

Mål Varav straffmål
12
0
8
0
6
0
6
3
4
0
3
0
2
0
2
0
1
0
1
0
1
0
1
0
47
3

Källa: www.svenskfotboll.se
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U21
En väldigt bra vår där vi stod som seriesegrare framför lag som j-södra, Falkenberg och Värnamo bla.
Efter detta följde en otroligt rolig höst med matcher mot allsvenska lag som tex blåvitt MFF Elfsborg som vi matchade
väl.
Våra unga killar fick verkligen känna på elitfotboll på riktigt när många av motståndarna under hösten hade massor
med allsvensk rutin.
Vi fick själva se några av våra egna talanger ta stora kliv och göra avtryck i U21 som idag har belönats med A-kontrakt
som tex Gustav A och Stulic.
Denis Velic

Tabell - Folksam U21 Superettan Södra Vår

Källa: www.svenskfotboll.se

Tabell - Folksam U21 Allsvenskan Södra Höst

Källa: www.svenskfotboll.se
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U19

Som lag startade U19 säsongen på ett strålande sätt med segrar i de sex första tävlingsmatcherna (fem
Ligacupmatcher och seriepremiären). Därefter följde en resultatmässigt tyngre period med fyra raka förluster mot
Mjällby, Elfsborg, Häcken och Halmstad innan trenden bröts genom en stark bortaseger nere i Trelleborg.
Kollar man på individuella prestationer sticker Gustav Ahrn ut med sina 29 mål och 9 assist på 29 spelade matcher.
Vidare är det glädjande att konstatera att vi i princip varje vecka hade spelare från truppen som fick chansen att träna
med A-laget och spela matcher i U21. Under säsongen fick sammanlagt 15 olika spelare från U19 vara med i A-lagets
verksamhet och en av höjdpunkterna var när nämnde Ahrn fick debutera och bli målskytt i Superettan borta mot
Brage.
Nytt för i år var att serien halvvägs in delades upp i en slutspelsgrupp och en nedflyttningsgrupp, där vi med små
marginaler hamnade i den senare, men till slut med god marginal kunde säkra nytt kontrakt och se till att U19 under
säsongen 2019 gör sin elfte raka säsong i Juniorallsvenskan.
Sammanfattningsvis ett år med blandade prestationer där vi har en hög högstanivå, men åt andra hållet en lika låg
lägstanivå. I spelet lades mycket fokus under året på vårt återerövringsspel där vi periodvis kunde vinna bollen högt
upp och komma till bra omställningsläge.
Anton Mattsson
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Tabell - U19 Allsvenskan Södra - vår

Källa: www.svenskfotboll.se

Tabell - U19 Allsvenskan Södra Nedflyttningsserie

Källa: www.svenskfotboll.se

Tabell - Ligacupen U19 B5

Källa: www.svenskfotboll.se
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U17

För U17 som lag gick säsongen inte riktigt som önskat. Då vi missade möjligheten att gå upp till U17 Allsvenskan. Dock
var laget länge med och slogs om uppflyttningsplatsen. Laget spelade hela säsongen med många spelare födda 02
vilket för det mesta var yngre än de flesta motstånd.
På den individuella utvecklingsnivån såg det desto bättre ut. Victor Stulic började året i U17 och avslutar det i Alagstruppen och några U21-matcher. Victor fick också chansen, tillsammans med ytterligare 8 spelare få åka på olika
landslagsläger. Victor, Viljam Hansson och Isac Ternstedt deltog i slutet av säsongen på den nationella
landslagssamlingen på Bosön.
Majoriteten av spelare födda 01 tog efter säsongen plats i U19-truppen vilket också tyder på fin utveckling.
För att sammanfatta, resultatmässigt lite av ett sämre år men utvecklingsmässigt desto bättre.
Tabell och resultat - U17 Div.1 Södra Götaland
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Källa: www.svenskfotboll.se

Tabell - Ligacupen U17 B6 2018

Källa: www.svenskfotboll.se
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Akademi/Ungdom

Allmänt
Akademi/Ungdom har under 2018 omfattat fotbollsverksamheten från Kul med Boll (pojkar och flickor födda 2013)
upp till U19 Elit (pojkar födda senast 1999). Sammanlagt har drygt 450 barn & ungdomar representerat Östers IF i
seriespel, cupspel, poolspel, träning och i DM.
De yngsta flickorna och pojkarna födda 2013 har varit med i vår bollskola ”Kul med boll” som vi bedrev från maj till
september. Denna kull har sedan bildat Öster P/F 13. Ansvariga för den gruppen har bland annat Mattias Åhlander,
Jon Svensson och Magnus Axefeldt varit.
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 fotbollscamps för killar och tjejer i åldern 7 – 12 år. Totalt deltog 200-talet barn under våra olika
Camper, med fokus på flera olika utvecklingsområden, med träningar uppe på arenastadens olika planer.
Tävlingsverksamheten
Bland våra seriespelande lag P99-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 U14, U15 och U16 som deltog i DM gjorde fina resultat
genom att alla tre lagen tog sig till final och där de också blev vinnare. Oerhört imponerande prestationer.
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Flera lag har representerat föreningen i olika cuper runtom i Sverige. Östers IF har haft lag som 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 2018 genom att de deltog i LF
cup. Nytt för i år var att U15 deltog i SEF U15 Trophy cup i samband med Gothia 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 Hotel 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.
Internationella matcher
Under 2018 har Östers IF fortsatt sitt internationella engagemang genom att flera av våra lag i olika turneringar har
mött utländska lag. Några exempel på det är att några av våra lag mötte danskt motstånd i LF cup. Vidare har U14
spelat i Halör Invitational Cup mot KOiPS Finland.
En utmaning för Östers IF blir att utveckla det internationella spåret så att fler lag får möjlighet att möte utländskt
motstånd som är både berikande och utvecklande.
Bidrag
Svenska Spels satsning på ungdomsidrotten genom Gräsroten har fortsatt givit föreningen ett viktigt stöd till att
utveckla verksamheten.
Vidare sökte Östers IF stimulansbidrag från Parasport i Sverige. Östers IF:s ansökan gällande Parafotbollen gav ett
positivt gensvar och Östers IF tilldelades ett stimulansbidrag.
Spelare i Landslag och Smålandslag
Under 2018 har Östers IF bidragit med spelare i landslagsläger, Pojklandslag och Smålandslag i olika åldersgrupper.
Följande spelare har varit på olika landslagssamlingar och som i några fall inneburit deltagande i matcher: Victor
Stulic, William Hansson, Alen Zahirovic, Anton Rossling, Isak Tärnestedt och Axel Henriksson. Glädjande med så pass
många spelare som fått chansen.
Tränare/ledare
Östers IF har som målsättning att från U13 till U19 att ha tränare med en hög utbildning. Några av dessa läser på
Coaching- och Sportmanagement programmet på Linnéuniversitet. Östers IF strävar också att det i
tränarorganisationen är 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 2018 fick Östers IF:s Akademi/Ungdom ett lyft när Leif Andersson anställdes som Utvecklingschef från den 1
april. Han har under den tid som han hittills har arbetat i Östers IF varit ansvarig för den sportsliga verksamheten med
ett fokus på den operativa delen. För både ledare/tränare och spelare har det inneburit ett värdefullt stöd i den
dagliga verksamheten. Leif Andersson har tillsammans med Akademichefen haft ansvaret för att steg för steg utveckla
verksamheten i Akademi/Ungdom.
Under 2018 har Klas Persson ansvarat för koordinatorgruppen och efter Leif Anderssons tillträde som utvecklingschef
har Leif A bistått Klas P i ledningsrollen. I Koordinatorgruppen har för övrigt ingått Joakim Gustafsson, Daniel Fröström
och Marie Bengtsson.
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 färdigställdes arbetet kring arbetssätt och roller som Daniel
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Fröström tillsammans med Marie Bengtsson hade ansvaret för. Innehållet i dokumentet presenterades för
tränarna/ledarna vid några av årets ledarmöten.
Vi har träningsmetodsmässigt fortsatt att arbeta med Coerver Coaching samt Sports Basic som komplement till
ordinarie fotbollsträning.
I Östers IF:s stävan att utveckla verksamheten så har Akademi/ungdom under 2018 tagit fasta på att bjuda in till
samverkansmöten med Elit På dessa möten representerade
Christian Järdler med bistånd av Denis Velic Elit medan Hans Nygren-Bonnier,
Leif Andersson, Markus Lindberg representerade Akademi/Ungdom. Vidare har Christian Järdler bjudit till
Elittränarmöten då U19, U17 och U16 med sina tränare varit representerade.
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-ungdom, 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.
I samband med SEF:s Youth Elit För U15 som genomfördes under Gothia Cup fick Östers IF:s spelare närvara vid en
föreläsning om matchfixing. En annan intressant föreläsning som både spelare och ledare från U 15 0ch uppåt deltog
handlade om spelberoende - ett nog så aktuellt ämne.
Skolsamverkan
Liksom tidigare har Östers IF en samverkan på skolnivå genom NIU- och LIU utbildningen där Procivitas är vår
samarbetspartner på gymnasienivå. För NIU eleverna innebär det 3 förmiddagspass i veckan. När det gäller eleverna
på LIU så har de två fotbollspass i veckan. På grundskolenivå samarbetar vi med Thoréns Framtid och där genomförs
två fotbollspass i veckan. Under 2018 var Markus Lindberg skolansvarig, som tillsammans med övriga skolinstruktörer
genomför utbildningen.
Värdegrund
Arbetet kring vår Värdegrund har fortsatt under året. Organisationen med mentorer i varje lag har slagit mycket väl
ut. Samverkan med Jonas Hammarström och Johannes Grimheden från Svenska kyrkan har varit mycket lyckat.
Under senvåren startade ett revideringsarbete kring Östers IF:s Värdegrund. Östers IF tillsammans med
Smålandsidrotten tog kontakt med Idrottsvetenskapen på Linnéuniversitetet för att få stöd i revideringsarbetet.
Lektorerna Mats Glemne och PG Fahlström från idrottsvetenskapen kom att ingå i arbetsgruppen och de har varit till
en mycket värdefullhjälp. Arbetet mynnande ut i en reviderad värdegrund som fick namnet ”Vi är Öster - Värdegrund
och riktlinjer för Östers IF”. Dessutom kompletterades värdegrunden med en handlings- och åtgärdsplan.
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 2018 års certifiering gav
Östers IF fyra stjärnor av fem möjliga. Totalt fick Östers IF 1 892 poäng att jämföras med 1 496 poäng som Östers IF
fick i fjol. Alltså en mycket positiv utveckling och Östers IF har för första gången uppnått nivå 4. Detta är oerhört
glädjande. 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 NygrenBonnier.
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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 Akademi/Ungdom har under året varit Länsförsäkring, Puma, Intersport och
Holmgrens.
Styrelsen för Östers IF tackar alla som på ett eller annat sätt har ställt upp för oss under 2018, 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 2018.
Hans Nygren-Bonnier

Leif Andersson

Akademichef

Utvecklingschef

Johan Milton
Styrelseledamot

Ordföranden har ordet
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 omarbetats
och förankrats i verksamheten.
A-laget på herrsidan slutade på en åttondeplats i Superettan och gjorde en fin insats i Svenska Cupens gruppspel. Med
kontinuitet och fortsatt utveckling är målsättningen en väsentlig förbättring under säsongen 2019.
Svensk Elitfotbolls certifieringsmodell innebär att föreningens ungdoms- och akademiverksamhet bedöms kvalitativt.
För 2018 innebar detta att vi erhöll ett utfall som innebaren nivå motsvarande fyra stjärnor av fem möjliga.. Med fog
kan vi säga att vår verksamhet i detta avseende är en en av de främsta i landet. En fortsatt positiv utveckling för
föreningens ungdoms- och akademiverksamhet är mycket viktig. Under året vann U14, U15 och U16
distriktsmästerskapen i sina respektive åldersgrupper.
Arbetet med att utveckla verksamheten inom Arenabolagen och Myresjöhus Arena fortgick under året och där
investeringar i Wi-Fi samt hybridgräs slutfördes. En ombyggnad för att tillförskapa ytterligare uthyrningsbar yta
påbörjades under året.
Ekonomiskt har kriterierna för att beviljas Elitlicens av Svenska Fotbollsförbundet uppnåtts. Inför 2019 kommer
fortsatt utveckling att vara vägledande med målsättningen att nå nya sportsliga framgångar!
Jonas Karlsson
Ordförande Östers IF
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