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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)
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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, Johan Iburg, Henrik Stridh, Fredrik Gustafson, Johan
Lindberg, Johan Milton,

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 tom 07/19, Denis Velic fr o m 08/19
Ass tränare: Denis Velic t o m 07/19, K-G Björklund fr o m 08/19
Målvaktstränare: Rasmus Rydén
Fystränare: Rickard Engström
Läkare: Anders Willstedt
Fysioterapeut: Anna Frisk
Lagledare: Thomas Frisk
Material: Jens Magnusson (A, U21, U19 & U17)

P19
Tränare: Victor Salwén, Leif Andersson
Målvaktstränare: Rasmus Rydén
Fysioterapeut: Anna Frisk
Lagledare: Mathias Ahrn
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P17
Tränare: Anton Mattsson
Ass tränare: Daniel Bergfors
Målvaktstränare: Rasmus Rydén
Fysioterapeut: Anna Frisk
Lagledare: Lars Corell

Ledare & tränare - ungdom
P16
Tränare: Richard Penteus
Ass tränare: Arnold Peterson, Andreas Sandberg
Målvaktränare: Andreas Sandberg
Lagledare: Johan Milton, Fredrik Gustafson
Mentorer: Jessica Sjövall, Johan Milton, Fredrik Gustafson

U15
Tränare: Martin Widroth
Ass tränare: Emir Latifi
Målvaktränare: Andreas Sandberg
Lagledare: Nedzad Muric
Föräldrasamordnare: Viktoria Wärn, Elinor Romin & Linda Fransson
Mentorer: Nedzad Muric, Joakim Gustafsson

U14
Tränare: Samuel Johansson, Emir Latifi
Ass tränare: Jonathan Sandberg, Philip Caserta
Målvaktränare: Sanel Muhic
Hjälptränare: Stefan Högberg, Mani Reci
Lagledare: Carl Johan Bonde
Föräldrasamordnare: Helena Gustafson
Mentorer: Carl Johan Bonde, Sofia Hagblom, Magnus Bohman

U13
Tränare: André Rentsch
Ass tränare: Emil Sjöberg, Jan Espen Presteng
Målvaktränare: Sanel Muhic
Lagledare: Fredrik Strandberg, Roger Olastuen
Föräldrasamordnare: Camilla Milton
Mentorer: Camilla Gylling, Niclas Gylling, Fadiy Baghdov, Anna Smyth

P07
Tränare: Marcus Johansson
Ass tränare: Andreas Skagerlind, Marco da Silva, Rasmus Nilsson & Bo Råsmark
Målvaktränare: Sanel Muhic, Joakim Van Beleen
Lagledare & föräldrasamordnare: Johanna Esbjörnsson & Maria Wettergren
Mentorer: Bo Råsmark/Runesson, Inge Gustafsson, Anna Palmgren

P08
Tränare: Magnus Forslund
Ass tränare: Daniel Johansson, Peter Daniels, Ola Frisk, Fredrik Gustafson, Joachim Aronsson, Naser
Breznica & Ulrik Herbertsson
Målvaktränare: Joakim van Beleen
Föräldrasamordnare: Maria Johansson, Sandra Strandberg & Charlotte Gustafsson
Mentorer: Johannes Grimheden, Peter Daniels, Olivera Surbevski, Björn Pettersson
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P09
Tränare: Magnus Mörstam
Ass tränare: Magnus Bringhed, Niklas Runbert, Henrik Gustafson, Thomas Dahl, Johan Karlsson,
Hussein Najafi
Målvaktstränare: Sanen Merdanic, Joakim Van Beleen
Mentorer: Anders Vannestål, Roger Waern, Sanen Merdanic

P10
Tränare: Emma Hermansson
Ass tränare: Stefan Persson, Ico Surbevski, Magnus Pettersson, Ingela Åberg, Petter Berg, Oskar
Samuelsson
Mentorer: Ico Surbevski, Viktoria Johansson, Johanna Erlandsson, Ulrika Berg

P11
Tränare: Andreas Helmersson
Ass tränare: Andres Pizzeghello, Mikael Bobniac
Mentorer: Daut Krasniqi, Maria Wranå

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

P13
Tränare: Oskar Morén
Ass tränare: Mattias Åhlander, Martin Carlsson
Ledare: Adnan Sadic, Elin Karlsson

Kul med boll
Ledare: Johan Axmarker, Marco da Silva och Josphine Wiklander

Koordinatorgruppen
Leif Andersson, Klas Persson, Joakim Gustafsson, Daniel Fröström, Marie Bengtsson

Mentor föreningsdomare
Zika Petrovic

Ansvariga Akademi/Ungdom
Akademichef: Hans Nygren-Bonnier
Utvecklingschef: Leif Andersson
Koordinatorer: Klas Persson, Daniel Fröström och Joakim Gustavsson
Certifiering/spelarutbildningsplan: Hans Nygren-Bonnier
Material: Jörgen Gustavsson
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Elit 2019

Östers IF Elit Säsongen 2019
Bakre ledet fr. v. Anton Andreasson, Jens Magnusson (materialförvaltare), Simon Helg, Emir Avdic, Mattias Pavic, Carl
Johansson, Oliver Silverholt, Rickard Engström (fystränare), Jonathan Drott,
Mittenledet fr. v. Jonathan Larsson, Thomas Frisk, Rasmus Rydén (målvaktstränare), Victor Eriksson, Fredrik Lundgren,
Filip Örnblom, Gustav Ahrn, Anna Frisk (fysioterapeut), Anders Willstedt (läkare), Christian Ljungberg,
Sittande fr. v. Joao Pedro, Månz Berg, Tobias Andersson, Christian Järdler (tränare), Stefan Karlsson, Robin Malmqvist,
Dragan Kapcevic, Denis Velic (tränare), Victor Stulic, David Johannesson, Liridon Silka

Säsongen 2019
Jo-jo laget brukar East Front sjunga om Östers IF:s senaste säsonger och den ramsan var väldigt passande
även säsongen 2019.
Efter säsongen 2018 som ska summeras som ett stabilt år med en 8:e plats, så inledes direkt ett arbete att
utvärdera säsongen 2018 och börja planera inför 2019.
Summan av detta arbete blev att vi enades om att tron på den befintliga truppen och ledarteamet skulle
kunna ta nästa steg under 2019. Därmed så blev det inga stora förändringar i spelartruppen eller inom
ledarstaben.
Säsongen 2019 inledes också med känslan av att laget och gruppen var på rätt väg. Denna känsla fick vi ett
starkt bevis på med vårt spel och resultat i svenska cupens gruppspel där vi stod som segrare efter några
fantastiska prestationer där den starkaste kanske många minns, då vi besegrade Malmö FF med 2-1 i
Tipshallen. Men även väldigt starka resultat med seger mot Falkenberg och Degerfors bäddade så klart för
avancemanget. Detta ledde till en rekordtidig premiär på Myresjöhus Arena mot AIK i en kvartsfinal som vi
länge spelade bra i och stundtals var det laget som styrde matchen. Tyvärr fick vi ge oss i förlängningen
efter en fantastisk insats av killarna.
Med de här resultaten och framgångarna så skruvades förväntningar otroligt på laget från många håll som
jag personligen inte tycker var realistiska. Vi har sett att framgång tidigt på året och cupen inte behöver
betyda något då våra kollegor, GAIS hade haft samma framgång året innan men fick lida i seriespelet.
När det så äntligen blev dags för Superettan så klev vi in med ett gott självförtroende och stora förhoppning
att kunna göra ett bra år. Vårsäsongen blev tyvärr inte riktigt som vi hade önskat oss, framförallt
resultatmässigt då vi tyckte att spelet såg ut hålla samma fina nivå som vi hade haft under cupframgången.
Men som alla vet när resultaten och poängen inte trillar in på kontot så börjar även spelet samt
självförtroende att dala för alla inblandade.
Efter sommaruppehållet och uppstarten av höstsäsongen så startade laget upp med några dagars
träningsläger på Ronneby Brunn för att svetsa samman gruppen och få en fin start på höstsäsongen.
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Tyvärr så ledde vårsäsongens skrala poängutdelning samt några sämre resultat i inledningen av
höstsäsongen till att föreningen blev tvungna att agera på flera fronter. Förändringar gjordes på tränarsidan
då Christian Järdler fick stiga åt sida och lämna över till Denis Velic och Kalle Björklund att försöka rädda
kontraktet i Superettan.
Man gjorde också ändringar i spelartruppen genom att rekrytera in Benjamin Tannus, Johannes Vall, James
Keene och en gammal bekant, Johan Person.
Höstsäsongen blev något stabilare och framförallt så började vi plocka poäng som stärkte laget och hela
föreningen och visade på att vi kommer fightas hela vägen in för att rädda föreningens elitexistens.
Några av höstens matcher måste lyftas, de var helt avgörande för utgången på året och då tänker jag främst
på matcherna mot Syrianska FC och IK Frej i sista omgången. Där vi lyckade prestera kanske den bästa
fotbollen under säsongen när vi behövde det som allra mest. Här visade även våra supportrar ett stort hjärta
och engagemang när dom slöt samman till ett helt avgörande stöd från läktarna i slutomgångarna. Spelarna
kände det, vi ledare kände det vilket gav oss en otrolig styrka att kunna ordna kvalplatsen. Detta visade även
oss ledare att det fanns ett stort hjärta i gruppen samt otroligt mycket mental styrka i gänget som hade
lyckats ordna ett kvalspel mot Landskrona Bois. Trots att det med några omgångar kvar av serien såg
väldigt mörkt ut.
Med den fina formen som vi hade visat i slutet av seriespelet så gick vi in i kvalspelet med en otrolig
övertygelse om att vi skulle lösa detta över två tuffa matcher mot ett starkt Landskrona BOIS.
Matcherna blev precis så tuffa och jämna som förväntat. Efter en enorm arbetsinsats och taktisk väl
genomförd match på bortaplan så fick vi med oss ett resultat som satte oss i förarsätet inför returen.
Den 10:e november så var det dags för en match som var SÅ mycket mer en bara fotboll. Föreningens
elitexistens skulle avgöras över 90 min. Matchen blev, likt hela säsongen en berg och dalbana spelmässigt,
där matchen svängde åt olika håll. Grabbarna höll nerverna i styr och lyckade manövrera ut ett piggt
Landskrona. Efter James Keenes mål så kändes som att vi skulle fixa detta.
Trots möjligheten att stänga matchen efter en sen straffmiss så lyckades vi klara detta och stort jubel utbröt
på Myran. Men jag tror att det var lika många som bara pustade ut och kanske fällde en tår.
Ett år som startade på ett mycket fint sätt avslutades på ett magiskt sätt och något som många kommer
minnas, för det kommer jag att göra.
Nu jobbar vi för ett stabilare 2020.
Alltid Röd och Blå
Alltid Öster.
Denis Velic
Huvudtränare Elit
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Tabell - Superettan 2019

Publikligan - Superettan 2019
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Spelarstatistik Östers IF – Superettan 2019
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Svenska Cupen 2018/19
Omgång 1-2

Gruppspel, grupp 3

Slutspel - kvartsfinal
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U21
Efter en vårsäsong där vi landade precis under strecket för spel i Allsvenskan under hösten gjorde vi en
stark höst och toppade Superettantabellen när säsongen var färdigspelad.
Det finns mycket talang i våra ungdomsled som känns bra för framtiden.
Denis Velic

Tabell - Folksam U21 Superettan Södra Vår

Källa: www.svenskfotboll.se

Tabell - Folksam U21 Superettan Södra Höst

Källa: www.svenskfotboll.se
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P19

Östers IF P19 Säsongen 2019
Bakre ledet: Robin Skogström, Christoffer Johansson, Elias Nilsson, Isak Samuelsson, Milan Suvejkic, August Ekelöf, Love Johnsson, Mohammed Rexhepllar
Mittenledet: Isac Cronqvist, Ruben Lindén, Ludvig Lönnberg-Velin, Mattis Adolfsson, Blend Bytyci, Filip Hidebring, Malte Rydström, Bastian Gustavsson, Isac Sjöwall
Sittande: Momodou Njie, Alexander Strandqvist, Victor Salwén, Oliver Gustafson, Oskar Gabrielsson, Leif Andersson, Zackarias Eller, Mohammed Godane Abdi

Vi inledde 2019 med spel i ligacupens A-slutspel där vi vann de fösta matcherna mot Norrby IF och IFK
Värnamo för att sedan förlora de tre återstående matcherna mot Kalmar FF, IF Elfsborg och IFK Norrköping.
Ligacupen var en bra start med tävlingsmatcher innan säsongen mot bra motstånd. Det gjorde att vi kunde
förbereda oss för ligaspelet på ett bra sätt och spelarna fick en större förståelse för vilket tempo och vilken
kvalitet det skulle vara på serien.
Seriespelet började på ett bra sätt med seger i premiären hemma mot Malmö FF. Resultatmässigt gjorde vi
en väldigt stark vår och var klara för slutspelsserien med en match kvar på vårsäsongen. Under hela våren
hade vi spelare uppe i träning med A-laget och många spelare som fick testa på spel i U21 samt spelare
som spelade varje match i U21. Prestationerna var överlag bra. Vi fokuserade en stor del på vårt
försvarsspel vilket visade sig då vi var väldigt svåra att göra mål på, de matcher där vi tog ledningen i vann vi
som oftast och vi hade ett bra kontringsspel vilket var vår starka sida under våren.
Kvalificeringen till slutspelsserien på hösten gjorde att vi var klara för fortsatt allsvenskt spel 2020 och vi
valde att försöka fokusera mer på vårt anfallsspel och flytta fram laget. Vi ville också utsätta spelarna för fler
1vs1 situationer både offensivt och defensivt. Resultatmässigt var hösten tuff med endast två vinster, BP och
Sirius på bortaplan. Däremot så var prestationerna väldigt bra och det var jämna bra matcher hela hösten.
Laget förtjänade helt klart fler poäng än vad vi plockade men prestationerna visade att vi närmat oss lag som
Kalmar och Elfsborg om vi jämför med hur matcherna mot dem såg ut på våren. Höstsäsongens samarbete
med A-laget blev lidande på grund av situationen som A-laget befann sig i. Förhoppningsvis kan detta
förbättras under 2020.
2019 års prestationer var väldigt bra sett över hela året och killarna tog stora steg i sin individuella
utveckling.
Vi ser med spänning fram emot 2020!

Victor Salwén

Leif Andersson

Tränare P19

Tränare P 19
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P19 Allsvenskan Södra – vår

Källa: www.svenskfotboll.se

P19 Allsvenskan Slutspelsserie

Källa: www.svenskfotboll.se
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Ligacupen U19 A3

Källa: www.svenskfotboll.se

P17

Säsongen 2019 uppnådde inte det kollektivt uppsatta mål som var att ta sig till P17 Allsvenskan. Laget var
framtill den nästsista seriematchen med och kamperade om uppflyttningsplatsen, men förlorade mot J-södra
med 3 – 4, som i den stunden vann serien. Under säsongen spelade laget med majoriteten spelare födda
02, under årets gång även haft spelare födda 03 funnits i matchtruppen.
Den individuella utvecklingen var desto bättre. Under säsongen har Alen Zahirovic varit på landslagsläger
vid två tillfällen. Vidare har även Viljam Hansson, Isac Ternstedt och Axel Henriksson blivit kallade på
landslagsläger, men vid ett tillfälle. Genom ett bra samarbete med Christian Järdler har hela åtta spelare
(Anton Rossling, Isac Ternstedt, Anton Wernersson, Viljam Hansson, Emil Wolff, Simon Wibrån, Axel
Henriksson, Alen Zahirovic) fått chansen att träna med a-laget varav en spelare, Viljam Hansson, fått
chansen att vara med på avbytarbänken vid en match i Superettan.
Majoriteten av spelare födda 02 har efter säsongen fått en plats i U19-truppen.

Daniel Bergfors

Anton Mattsson
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Tabell: P17 Division 1 – Region 3

Källa: www.svenskfotboll.se
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Akademi/Ungdom

Allmänt
Akademi/Ungdom har under 2019 omfattat fotbollsverksamheten från ”Kul med Boll” (pojkar och flickor födda
2014) upp till P19 Elit (pojkar födda senast 2000). Sammanlagt har drygt 450 barn & ungdomar
representerat Östers IF i seriespel, cupspel, poolspel, träning och i DM.
De yngsta flickorna och pojkarna födda 2014 har varit med i vår bollskola ”Kul med boll” som vi bedrev från
maj till september. Denna grupp har sedan bildat Öster P/F 14. Ansvariga för den gruppen har bland annat
Johan Axmarker, Marco da Silva och Josephine Wiklander varit.
Vi har fortsatt att bedriva verksamheten på både Arenastaden (5–, 7- och 11-manna), Araby Park Arena (11manna) och Åbo Idrottsplats (3-, 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 på Arenastaden för killar och tjejer i åldern 7 – 12 år. Ca 150
barn deltog på dessa fotbolls-camps där man fokuserar på flera olika utvecklingsområden.
Tävlingsverksamheten
Bland våra seriespelande lag P08 - P19 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 två åldersklasserna U15 och P 16 som deltog i DM
gjorde fina resultat. U15 med Martin Widroth som tränare upprepade fjolårets vinst med att i år vinna över
Vetlanda i finalen För U15.
Flera lag har representerat föreningen i olika cuper runtom i Sverige. Östers IF har haft lag som deltagit i ett
antal inbjudningsturneringar såsom Sverigecupen för 14-åringar i Karlstad, där de bästa lagen i årsklassen
blir inbjudna. U14 gick till semifinal och slutade 3:a. Vidare deltog U13 i den danska Kronoborg cup som
slutade med en seger. Vidare deltog U15 i SEF U15 Trophy cup i samband med Gothia cup. U14 deltog
också i Norrköping cup och gjorde en förnämlig prestation genom att komma 2: a.
LF Cup
Vår största ungdomsturnering växer vidare, i år fortsatt med 14 speldagar och spel i följande fyra spelformer:
femmanna, sjumanna, niomanna och elvamanna. Totalt deltog cirka 2 500 spelare och ledare under
turneringens gång. Vi utökade vårt logisamarbete med både Scandic Hotell och Elite Hotels där deltagande
lag, spelare och ledare erbjöds övernattning. Liksom förra året hade vi även i år deltagande lag från
Danmark.
De 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
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fanns på plats under turneringens speldagar, däribland Superligan i Danmark, Norska Tippeligan och flera
allsvenska klubbar.
För Östers IF:s del blev prestationerna i LF cup synnerligen framgångsrika i mellandagarna då U13 blev
mästare och U14 gick till final.
Internationella matcher
Under 2019 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 U13 deltagit i Kronoborg cup i Danmark och fick där möta flera danska lag. I samma cup
deltog även P07 och mötte 8 olika danska lag. P10 mötte den 23 mars Jemlöse Boldklub från Danmark.
En utmaning för Östers IF blir att utveckla det internationella spåret så att fler lag får möjlighet att möte
utländskt motstånd, vilket är både berikande och utvecklande.
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 2019 har Östers IF bidragit med spelare i landslagsläger, Pojklandslag och Smålandslag i olika
åldersgrupper. Följande spelare har varit på olika landslagssamlingar och i några fall har det inneburit
deltagande i matcher: Victor Stulic, William Hansson, Alen Zahirovic, Anton Rossling, Isak Tärnestedt och
Axel Henriksson. Bland 04orna har Casper Eklund, Max Eriksson, Dan Geldner och Isak Nilsson deltagit
Smålandsläger. Det är glädjande med så pass många spelare som fått chansen.
Tränare och ledare
Östers IF har som målsättning att från U13 till P19 att ha externa tränare med en hög utbildning. Några av
tränarna läser på Coaching- och Sportmanagement programmet på Linnéuniversitet. Östers IF strävar också
efter en blandad åldersstruktur i tränarorganisationen. I våra yngre lag bygger vi verksamheten på våra
kvalificerade föräldratränare, som gör ett ovärderligt jobb. För att ge dessa bra förutsättningar erbjuds olika
typer av utbildningar.
Under 2019 fortsatte Leif Andersson i rollen som utvecklingschef, men han blev även tränare för P19
tillsammans med Victor Salvén. För både ledare/tränare och spelare har det inneburit ett värdefullt stöd i den
dagliga verksamheten. Leif Andersson har tillsammans med Akademichefen fortsatt att steg för steg
utveckla verksamheten i Akademi/Ungdom.
Med tanke på den situation Östers IF hamnade i under framförallt hösten 2019 så har det varit ett tufft arbete
att få ihop alla delar.
Under 2019 har Klas Persson och Leif Andersson ansvarat för koordinatorgruppen tillsammans med Joakim
Gustafsson och Daniel Fröström. Den sistnämnde har haft ansvaret 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. Den har varit en del i Östers IF:s spelarutbildning.
Under 2019 påbörjades arbetet med att revidera Östers IF:s SPU. Det arbetet kommer att förhoppningsvis
slutföras under första hälften av 2020.
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 2019 tagit fasta på att bjuda
in till samverkansmöten med A-elit. På dessa möten representerade Christian Järdler med bistånd av Dennis
Velic A sidan medan Hans Nygren-Bonnier, Leif Andersson, Anton Mattsson representerade
Akademi/Ungdom.
Vidare har Christian Järdler bjudit in till Elittränarmöten då P19, P17 och P16 med sina tränare varit
representerade. Detta pågick så länge som Christian Järdler var ansvarig för A-laget.
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 Bungdom, 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 samarbete med Växjö Fotbollsallians och med stöd av Smålandsidrotten så har tränarna och ledarna
erbjudits utbildning i Akut skadehantering och även Hållbar talangutveckling med Johan Fallby.
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Det som är glädjande är att så många av Östers IFs tränare och ledare deltagit i olika utbildningar som i allra
högsta grad bidrar till att vi kan ge våra barn och ungdomar en kvalificerad och bra utbildning.
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 2 fotbollspass i veckan. På grundskolenivå samarbetar vi med Thoréns
Framtid och där genomförs fyra fotbollspass i veckan. Under 2019 var Anton Mattsson skolansvarig och har
tillsammans med övriga skolinstruktörer genomfört utbildningen.
Värdegrund
Arbetet kring revideringen av Östers IF:s Värdegrund slutfördes i början på januari 2019. 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. När revideringen var klar så startade under våren
ett arbete med att implementera ”Vi är Öster -Värdegrund och Riktlinjer för Östers IF” med hjälp av en väl
utvecklad handlingsplan och åtgärdsplan. Lagens mentorer, tränare och ledare fick en utförlig genomgång
som de sedan använde i arbetet med spelarna i lagen.
Glädjande också hur väl lagen har tagit till sig arbetet med Värdegrunden som blivit en kontinuerlig del i
lagens verksamheter under året.
I höstas genomförde vi en uppföljning av Värdegrunden.
När det gäller framtagandet av den nya värdegrunden vill vi avslutningsvis rikta ett tack till arbetsgruppen
med stöd från Johannes Grimheden och Jonas Hammarström från Svenska Kyrkan, Mats Glemne och PG
Fahlström från idrottsvetenskapen vid Linnéuniversitetet och Jonas Knutsson och Jonas Blomqvist från
Smålandsidrotten. Från Östers IF deltog i arbetsgruppen Leif Andersson, Peter Wibrån, Johan Milton, Johan
Lindberg samt Hans Nygren-Bonnier.
Certifieringen
Svensk Elitfotbolls certifieringsmodell är ett mått på hur kvalitativ verksamheten är och 2019 års certifiering
gav Östers IF 4 stjärnor av fem möjliga. Totalt fick Östers IF 1 828 poäng. Det var mycket positivt att vi även
detta år genom hårt arbete lyckades nå upp till nivå 4.
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 huvuddelen 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.
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.
Våra stora samarbetspartners till Akademi/Ungdom har under året varit Länsförsäkring, Intersport och
Holmgrens.
Ett stort tack till spelare, ledare, domare, föräldrasamordnare, föräldrar, samarbetspartners, Kultur och Fritid
i Växjö, Smålandsidrotten och alla andra som på ett eller annat sätt har stöttat Akademi/ungdom under 2019.

Hans Nygren-Bonnier
Akademichef

Leif Andersson
Utvecklingschef

Johan Milton
Styrelseledamot
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Öster i Samhället

”När samhället sviker dig säger vi: Välkommen, varsågod och väx”. - Daniel Najafi, samordnare
Nattfotbollen.
År 2019 var framgångsrikt för Öster i Samhället på många olika sätt. Vi blev tilldelade Sparbanken Kronans
Stiftelse, Folkhälsoberedningens Stiftelse, Tretti Tretti-fonden med Henrik Lundqvist och Gunnar Nordahls
Minnesfond där vi i samband med Gunnar Nordahls Minnesfond också fick närvara på Fotbollsgalan i
Stockholm.
Men vi har också lyckats utveckla Alblebish Trophy, vår inhomhusturnering där vi vill belysa ämnet psykisk
ohälsa, med en gratis föreläsning av Armando Ibracovic som enligt publiken var ”FÖR bra” och det blev
också klart att vi tillsammans med Idrottskliniken i januari 2020 öppnade träning för tjejer med tjejer. Allt
detta kan man läsa om i tidningar eller på sociala medier.
Något som inte står i media är att under året 2019 har:
• Två av våra ledare fått heltidsjobb via Östers IF’s nätverk och genom samma nätverk har fem nya
ledare fått mentorer.
• Fyra av våra ledare matchats som kontaktpersoner till barn med särskilda behov genom Växjö
Kommun.
• Flera av våra ledare genomgått utbildningar under året så som C-diplomet och ”No more macho”.
• Samtliga skolungdomar fått gratis inträde till Östers alla hemmatcher genom skolkortet tillsammans
med HSB.

Öster i Samhället är mer än alla våra fantastiska
verksamheter så som Nattfotboll, Kvartersfotboll,
Parafotboll, Tjejträning och Alblebish Trophy.
Det är en mötesplats där unga bygger broar med
varandra över alla våra stadsdelar och även med både
privat och offentlig sektor. Där du får vara den du är och
alltid vara välkommen för den du är. Där vi under tiden vi
arbetar kan arbeta med varenda individ, ledare som
deltagare, för respekt, jämställdhet, emot machokulturen
och för ett bättre samhälle där vi krossar alla normer.
Och om samhället sviker dig finns öppna armar som är
öppna sålänge du vågar ta chansen och vill växa istället.
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Vi är så otroligt tacksamma för alla våra samarbetspartners som stöttar oss och ser till att vi kan fortsätta
göra det vi gör. Och överväldigande tacksamma för våra Premiumpartners Visma, Atea, LF Kronoberg och
Santhe Dahl som också med personligt engagemang hjälper oss att utveckla våra verksamheter och
konstruerandet av broarna som binder Växjö samman.

Sara Lennqvist
CSR-ansvarig Östers IF

Ordföranden har ordet
A-laget inledde säsongen 2019 starkt med fina prestationer i Svenska Cupens gruppspel och avancerade till
kvartsfinal. Resultaten i Superettan var dock under vårsäsongen mycket svaga och efter sexton omgångar
genomfördes en nödvändig förändring inom ledarstaben för A-laget. Efter ett framgångsrikt kvalspel
säkrades fortsatt spel i Superettan 2020.
Föreningens akademiverksamhet fortsatte att utvecklas positivt under året och tilldelades ånyo fyra stjärnor i
Svensk Elitfotbolls certifiering. En bekräftelse på att akademin tillhör de fråmsta i landet. Under året har
sammanlagt drygt 450 barn och ungdomar representerat Östers IF i seriespel, cupspel, poolspel, träning och
i DM. Verksamheten borgar för en positiv framtid för Östers IF.
Under året har ett värdegrundsarbete genomförts och i slutet av 2019 fastställdes föreningens
verksamhetsplan som gäller intill år 2025.
De investeringar på Myresjöhus Arena som påbörjades under 2018 slutfördes under året. Ombyggnaderna
har säkerställt ytterligare uthyrningsbar lokalyta vilket innebär förbättrad ekonomi för arenabolagen.
De sportsliga resultaten för elitverksamheten har stor betydelse för särskilt koncernens totala matchdagsoch centrala intäkter. Det svaga utfallet i Superettan under föregående och innevarande år har påverkat
koncernens ekonomi negativt och vid utgången av året var koncernens egna kapital -973 tkr. Det negativa
kapitalet skall återställas och ånyo vara positivt vid utgången av år 2020. En handlingsplan är under
utarbetande och kommer inom kort att vara helt färdigställd.
En av de viktigaste uppgifterna för styrelsen för Östers IF framöver blir att stabilisera elitverksamheten och
skapa förutsättning för stärkta sportsliga resultat. En positiv utveckling inom elitverksamheten är nödvändig
för föreningens långsiktiga överlevnad !
Alltid Öster !
Jonas Karlsson
Ordförande Östers IF
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