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Föreningsfakta  
Bildad: den 20 april 1930  

Allsvenska säsonger - herrlaget: 33 
Antal säsonger i högsta serien - damlaget: 13 (varav 7 i Allsvenskan) 
Hemmaplan: Visma Arena  
Publikrekord Värendsvallen: 26 404 (2/10 1967 Allsvenskt kval mot IK Brage) 
Publikrekord Visma 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, Henrik Stridh, Johan Lindberg, Johan Milton, Lisa Johansson, Per 
Lindblad, Robert Surbevski, Emil A Jansson, Markus Holm 

 
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: Denis Velic 
Ass tränare: Rasmus Rydén, Mario Vasilj 
Målvaktstränare: Rasmus Rydén 
Läkare: Anders Willstedt  
Massör: Torbjörn Petersson  
Lagledare: Thomas Frisk  
Material: Jens Magnusson (A, U21, P19 & P17)  
 
P19  
Tränare: Victor Salwén 
Ass. Tränare: Daniel Bergfors 
Målvaktstränare: Andreas Sandberg  
Massör: Torbjörn Petersson  
 
P17  
Tränare: Richard Penteus  
Ass tränare: Alexander Korenado (vårsäsong) 
Ass tränare: Andrée Rentsch (höstsäsong) 
Målvaktstränare: Andreas Sandberg 
Massör: Torbjörn Petersson  
Lagledare/assisterande tränare: Kutaiba El Eid 
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Ledare & tränare - ungdom  
 
P16  
Tränare: Andreas Sandberg 
Ass tränare: Arnold Peterson 
Målvaktränare: Andreas Sandberg 
Mentorer: Nedzad Muric, Joakim Gustafsson 
 
U15  
Tränare: Emir Latifi 
Ass tränare: Anton Sjöholm 
Målvaktränare: Andreas Sandberg 
Lagledare: Carl Johan Bonde 
Föräldrasamordnare: Helena Gustafson  
Mentorer: Carl Johan Bonde, Sofia Hagblom, Magnus Bohman 
 
U14  
Tränare: André Rentsch, Emil Sjöberg till 15/7 2020. Från 1/8 Daniel Fröström 
Ass tränare: Jan Espen Presteng 
Målvaktränare: Axel Sjökvist 
Lagledare: Fredrik Strandberg, Roger Olastuen 
Föräldrasamordnare: Fredrik Strandberg 
Mentorer: Camilla Gylling, Niclas Gylling, Stefan Bergman 
 
U13 
Tränare: Marcus Johansson 
Ass tränare: Marco da Silva, Rasmus Nilsson  
Målvaktränare: Axel Sjökvist 
Lagledare: Fredrik Sjösten 
Föräldrasamordnare: Johanna Esbjörnsson och Maria Wettergren 
Mentorer: Bo Råsmark/Runesson, Inge Gustafsson, Anna Palmgren 
 
 
P07  
Tränare: Marcus Johansson  
Ass tränare: Marco da Silva, Rasmus Nilsson 
Målvaktränare: Axel Sjökvist 
Lagledare: Fredrik Sjösten  
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 
 
 
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 
Föräldrasamordnare: Jenny Torres, Johanna Gustafson 
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P10 
Tränare: Ico Surbevski 
Ass tränare: Stefan Persson, Magnus Pettersson, Emma Burman, 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, Daniel Kermfors 
Mentorer: Daut Krasniqi, Maria Wranå 
 
P12 
Tränare: Henrik Gustafson 
Ass tränare: Zoran Zurbevski, Calle Petrén, Jonas Birgersson, Camilla Arnesson & Andreas Grufman  
Mentorer: Henrik Gustafson, Frida Wulf, Johanna Gustafsson 
 
P13 
Tränare: Oskar Morén, Elin Karlsson 
Ass tränare: Mattias Åhlander, Martin Carlsson, Jon Svensson, Magnus Axefeldt 
Ledare: Adnan Sadic, Niclas Runbert, Ishaq Abdi, Shukri Ahmed 
Mentorer: Oscar Morén 
 
P 14 
Tränare: Johan Axmarker, Marco da Silva, Marcus Schirén 
Mentor: Josephine Wiklander  
 
Kul med boll  
Ledare: Stefan Högberg, Markus Nikula, Patrik Winsth, Dana Saleh 
 
Koordinatorgruppen 
Klas Persson, Joakim Gustafsson, Daniel Fröström  
 
Mentor föreningsdomare 
Zika Petrovic 
 
Ansvariga Akademi/Ungdom 
Akademichef: Hans Nygren-Bonnier 
Akademiledningsgrupp: Victor Salvén, Richard Penteus, Andreas Sandberg, Johan Milton, Joakim 
Gustafsson och Daniel Fröström 
Certifiering: Hans Nygren-Bonnier 
Material: Jörgen Gustavsson 
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Elit 2020 

 
 
Säsongen 2020 
Efter ett lyckat slut på 2019 startade vi upp 2020 i tron om att vi hade en vanlig säsong framför oss, men 
precis som för övriga människor runt om oss förändrades vår vardag betänkligt och vi fick anpassa oss på 
ett sätt vi tidigare inte behövt.  
 
Efter ett sportsligt tufft 2019, som tillslut avslutades på ett positivt sätt med kvalvinst över Landskrona Bois 
så startade arbetet mot att uppnå ett stabilt 2020.    
 
Uppstarten i januari inleddes med ett par nya ansikten i både ledare, och spelartruppen. Mario Vasilj 
assisterande tränare (slutet på januari) och Tobbe Pettersson tar hand om rehab delen. På spelarsidan 
fanns det nya spelare i form av Ammar Ahmed, Billy Nordström, Petar Petrovic, Damir Mehic, Simon 
Alexandersson.  
 
Första veckorna av träning rullade på bra och de nya spelarna kom in i laget och Växjö på ett bra sätt. Efter 
ett par veckors träning där fokus legat på det fysiska var det dags för årets första träningsmatch som 
spelades på bortaplan mot Kalmar. Efter en stabil första halvlek så tog den hårda träningen ut sin rätt och 
tyvärr orkade vi inte stå emot i andra halvlek. En match där våra yngre spelare fick mäta sig mot allsvenskt 
motstånd.  
 
Det spelades ytterligare två träningsmatcher: Värnamo besegrades med 1–0 och Linköping besegrades med 
4–0. Efter två raka hållna nollor var det dags för laget att resa till Barcelona där en veckas träningsläger 
väntade. Ett Barcelona som i början av mars erbjöd ett bra boende med bra mat och efter en bussresa på 
c:a tio minuter så kom man till för årstiden bra planer. Utöver ordinarie A-trupp så fanns även 
akademispelarna Alen Zahirovic och Viljam Hansson med. 
 
Träningsläger handlar inte bara om träning utan det är också ett bra tillfälle för att svetsa samman gruppen. 
Så utöver alla träningar så var det även aktiviteter på kvällarna i form av både tävlingar och möten där det 
bland annat diskuterades om hur vi ska uppträda mot varandra och hur vi vill att motståndarna ska uppfatta 
att möta oss.  
 
Under lägret så fick Barcelona sitt första bekräftade fall utav covid-19 och när vi återigen kom hem till Växjö 
började restriktionerna påverka vår vardag mer och mer. Vi hann med att spela träningsmatchen mot 
Halmstad inför tomma läktare innan övriga träningsmatcher skötts upp i väntan på regeringens besked om 
hur fotbollen skulle förhålla sig till restriktionerna.  

Östers IF Elit Säsongen 2020 
Bakre ledet fr. v. Billy Nordström, Jonathan Drott, Benjamin Tannus, Ammar Ahmed, Mattias Pavic, Liridon Silka, Carl 

Johansson, Oliver Silverholt, Alen Zahirovic 
Mittenledet fr. v. Viljam Hansson, Jens Magnusson (materialförvaltare), Torbjörn Pettersson (massör), Simon 

Alexandersson, Filip Örnblom, Thomas Frisk (lagledare), Anders Willstedt (läkare), Fredrik Lundgren  
Sittande fr. v. Johan Persson, Victor Stulic, Rasmus Rydén (ass tränare), Månz Berg, Denis Velic (tränare), Stefan 

Karlsson, Mario Vasilj (ass tränare), Damir Mehic, James Keene 
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I mitten av mars kom beslutet om att medlemsklubbarna i Svensk Elitfotboll tagit ett inriktningsbeslut om att 
ambitionen var att starta upp Allsvenskan och Superettan i juni. När vi fick detta besked så beslöt vi oss för 
att gå på semester i tio dagar för att sedan starta upp träningen på nytt inför seriestarten i juni.  
 
Efter välbehövlig vila så var det återigen dags att starta upp träningen. Så från att ha ett lag som var pigga i 
benen och redo för seriestart så fick vi skifta fokus till att än en gång lägga fokus på spelarnas fysiska status. 
I detta läget hade vi även tagit beslut om att alla spelare och ledare bytte om hemma och att vi möttes upp 
på träningsplanen, allt för att minska risken för smittspridning.  
 
Det var inte tillåtet att spela träningsmatcher under denna perioden men vi tränade på bra och spelarna höll 
humöret uppe. I början av juni gör vi klart med tre nya spelare, Marc Rochester Sörensen från Silkeborg IF, 
Alexander Henningsson från Norrby IF som båda skulle vara spelklara lagom till seriestarten. Det tredje 
nyförvärvet Nicolas Mortensen hade avtal med sin klubb Helsingör till mitten av juli så han blev spelklar först 
inför matchen mot Degerfors borta den 29 juli.  
 
Den 17 juni var det så äntligen dags för seriepremiär på hemmaplan mot Norrby IF, en match som likt alla 
andra tyvärr spelades inför tomma läktare. Efter en lite trevande inledning på matchen och senare även 
underläge med 0–1 så kommer vi in i matchen mer och mer och lyckas att vända underläget till seger 2–1, 
en vinst som gav både energi och höjde lagmoralen ytterligare inför kommande matcher.   
 
Superettan fortsatte från omgång 1 till 30 utan speluppehåll och där flera veckor innefattade 2–3 matcher.  
Under sommaren flyttas Mattis Adolfsson och Alen Zahirovic upp från akademin till A-laget. 
 
När hösten kom började återigen smittspridningen av covid-19 ta fart och vi beslutade oss för att återigen 
börja byta om hemma vi ändrade även lite i res rutinerna till bortamatcher.  
 
Vi kan se tillbaka på ett tufft 2020 med sportsligt positiva minnen där vi lyckades hålla en stabilare nivå över 
30 omgångar. Nu ser vi fram emot ett 2021 där vi förhoppningsvis får träffa våra supportrar igen! Det saknar 
vi verkligen! 
 
Alltid RÖD och BLÅ! 
Alltid Öster! 
 
Tränarteamet, Öster Elit 
 
    

Tabell - Superettan 2020 

 
Källa: www.svenskfotboll.se 
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Spelarstatistik Östers IF – Superettan 2020 
 

 

 
 
 

Källa: www.svenskfotboll.se  
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Svenska Cupen 2019/20 
Omgång 1-2 

 
Svenska Cupen 2020/21 
Omgång 1-2 

 
Källa: www.svenskfotboll.se  
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P19  
 
 

----   Ingen lagbild på truppen 2020. ---- 
 
 

Östers IF P19 Säsongen 2020 
Målvakter: 
Zackarias eller 
Anton 
Wernersson 
Oscar Hornej 
 

Försvarare:  
Simon Wibrån 
Norton Åkersta 
Mattis Adolfsson (flyttades 
upp till A-laget men 
spelade många matcher 
med oss) 
Axel Henriksson 
Anton Rossling 
Wilhelm Andersson 
Isac Ternstedt 
 

Mittfältare:  
Dennis Svernfors 
Casper Eklund 
Viljam Hansson 
André Gustafsson 
Oliver Gustafsson 
(flyttades upp till A-
laget men spelade 
många matcher med 
oss) 
 

Forwards:  
Alen Zahirovic (flyttades upp 
till A-laget men spelade 
många matcher med oss) 
Isac Sjövall 
Montader Majed 
Mohamed Godane 
William Thellsson 
Emil Wolff 
William Music 
 

Vi startade 2020 med ligacupens A-slutspel där vi överlag stod för bra prestationer trots varierande resultat 
och vi borde kanske fått med oss några fler poäng. Vårens kanske bästa match gjorde vi mot Malmö FF där 
vi vann med 2-1.  
 
Utöver ligacupen så hann vi med att spela fem träningsmatcher innan seriestarten blev uppskjuten på grund 
av COVID-19. 
 
P19 Allsvenskan Södra skulle ha spelats i dubbelmöten 2020 där de sju bästa lagen skulle kvalificerat sig för 
P19 Allsvenskan 2021. På grund av pandemin ändrades tävlingsformatet och serien avgjordes i enkelmöten 
där 1:an till 5:an kvalificerade sig för A-slutspel, 6:an till 10:an för B-slutspel samt lagen på 11:e till 14:e plats 
spelade en nedflyttningsserie. Under våren hann vi bara spela tre matcher där vi förlorade mot Elfsborg, 
spelade lika mot Norrby och vann mot Halmstad.  
 
Under hösten och egentligen hela säsongen stod vi för stabila och bra prestationer rakt igenom. Både 
anfallsspelet och försvarsspelet utvecklades under säsongen och kollektivt blev vi bättre. Vi blev framförallt 
bättre i vår speluppbyggnad och då vår låga speluppbyggnad vilket gjorde att när lag pressade oss högt 
kunde vi spela oss ur pressen och få stora ytor på motståndarnas planhalva. Vårt höga försvarsspel och 
framförallt presspel blev bättre och vi vann boll fler gånger på motståndarnas planhalva vilket gav oss 
många bra kontringslägen.  
 
Höstens resultat var väldigt bra och vi hade en imponerande resultatrad inför sista omgången mot Malmö 
FF. Sex vinster mot Jönköpings södra, Kalmar FF, IFK Värnamo, Helsingborgs IF, Trelleborgs FF och IFK 
Göteborg samt en oavgjord mot Mjällby AIF gjorde att vi låg på en fjärdeplats inför sista matchen. Vid vinst 
eller oavgjort hade vi gått vidare till A-slutspel men Malmö gjorde 2-1 i slutet av matchen vilket gjorde att vi 
slutade på sjätte plats. I B-slutspelet hann vi bara spela två matcher innan serien avbröts och avslutades. 
 
Den individuella utvecklingen var bra under året. Det var många spelare som stod för imponerande insatser i 
P19. Oliver Gustafsson, Mattis Adolfsson och Alen Zahirovic tog under våren klivet upp i A-truppen. Casper 
Eklund (04) och Montader Majed (05) blev båda kallade till landslagsläger vid flera tillfällen. Under året 
tränade utöver ovan nämnda följande spelare med A-laget vid enstaka eller flera tillfällen: Anton 
Wernersson, Isac Ternstedt, Anton Rossling, Viljam Hansson, Emil Wolff, Simon Wibrån. 
 
 
Tränare: Victor Salwén   Daniel Bergfors 
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Ligacupen P19:13 

 
Källa: www.svenskfotboll.se 

 

Ligacupen P19 A4 – slutspel 

 
Källa: www.svenskfotboll.se 

 
 
P19 Allsvenskan Södra 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Källa: www.svenskfotboll.se 
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P19 Allsvenskan Fortsättningsserie B-södra 2020 

 

Källa: www.svenskfotboll.se 
  

P17  
----   Ingen lagbild på truppen 2020. ---- 

 
 

Östers IF P17 Säsongen 2020 
 

Målvakter: 
Arvid Karlsson  
Alfons Nillevik 
 

Försvarare:  
Anton Vukasovic  
Edis Alic 
Joshua Dyke 
Karl Johansson  
Ture Spendler  
Max Sjövall  

Mittfältare:  
Adam Herdonsson 
Edvin Fransson 
Leonardo Lopez Lupaca  
Alexander Midtvik 
Axel Johansson 
 

Forwards:  
Max Eriksson 
Montader Madjed  
Marcus Salomonsson  
Andre Gustafson (tillhörde P19 
truppen men gjorde majoritet 
matcher i P17).  

 
 
Säsongen 2020 startade på bästa möjliga sätt med bra prestationer i LF-cup som resulterade i ett guld.  
 
Under februari och mars spelade laget A-slutspel i ligacupen. Utvecklande matcher och spelarna visade att 
man definitivt var kapabla till att tävla mot lag på högsta nationella nivå.   
 
Trots pandemi och inställda matcher kunde träningsverksamheten fortgå någorlunda normalt vilket var 
tacksamt. Spelarnas motivation till träning i denna ovissa period var dock fortsatt oklanderlig. Under maj tillät 
restriktionerna oss att spela träningsmatcher lokalt med omnejd, vilket var värdefulla matcher att få innan 
seriestart.  
 
I juni startade årets enkelserie med bortamatch mot IFK Värnamo och avslutades i september borta mot 
Hjulsbro i Norrköping. Seriespelet var minst sagt framgångsrikt och P17 lyckades vinna serien och dessutom 
hålla sig obesegrade.  
 
Med gott självförtroende var nästa utmaning att spela slutspelsserie med seriens fyra bäst placerade lag. 
Segraren i slutspelsserien skulle därefter spela kvalserie till Allsvenskan.  
 
P17-laget tog sig an matcherna i slutspelet likt i serien och vann samtliga tre matcher. I Efterföljande kval 
lyckades man i första omgången hemma på Värendsvallen besegra Utsiktens BK med 5–1, vilket skapade 
väldigt fina förutsättningar för avancemang till Allsvenskan. I vad som blev årets sista match förlorade laget 
sin första tävlingsmatch på drygt 8 månader mot ett duktigt Karlskrona. Om än tråkigt med förlust så betydde 
resultatet att avancemanget till Allsvenskan var spikat på grund av målskillnad.  
 
Sammanfattningsvis var året för P17 framgångsrikt utifrån flera aspekter. Dels individuell och kollektiv 
utveckling på spelarna, många fick även extra utmaning i att kontinuerligt träna med P19. Spelarna fick 
också under året spela och tävla i många viktiga matcher vilket utifrån ett utbildningsperspektiv var mycket 
positivt.  
 
 
 
Richard Pentéus | Huvudtränare P17 
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P17 Div.1 2020 - Region 3 

 
Källa: www.svenskfotboll.se  

 

P17 Div.1 2020 - Region 3 - A-slutspel 

 
Källa: www.svenskfotboll.se  

 

 
Kval till P17 Allsvenskan - Grupp 2 

 
Källa: www.svenskfotboll.se 

 
Ligacupen P17 A4 

 
Källa: www.svenskfotboll.se  
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Akademi/Ungdom/Skola 

 
 
Allmänt 
Akademi/Ungdom har under 2020 omfattat fotbollsverksamheten från ”Kul med Boll” (pojkar och flickor födda 
2015) upp till P19 Elit (pojkar födda senast 2001). Sammanlagt har drygt 450 barn & ungdomar 
representerat Östers IF i seriespel, cupspel, poolspel, träning och i DM. 
 
Tyvärr har året präglats av Coronapandemin som orsakat många förändringar i verksamheten och det är ju 
så att det är våra barn och ungdomar som drabbas. Inom akademin har vi försökt att på bästa sätt driva 
verksamheten, om en i begränsad omfattning efter de restriktioner som FHM och regeringen vid flera 
tillfällen under året informerat om. 
 
Framför allt är det träningsmatcher, seriematcher, cupmatcher, poolspel och deltagande i turneringar som ha 
har begränsats påtagligt. Vidare har inomhusträningen ställts in under vissa perioder beroende på vilka 
restriktioner som har gällt. 
 
De yngsta flickorna och pojkarna födda 2015 har varit med i vår bollskola ”Kul med boll” som vi bedrev från 
mitten av maj till september. Denna grupp har sedan bildat Öster P/F 15. Ansvariga för den gruppen har 
bland annat Stefan Högberg, Markus Nikula, Patrik Winsth, Dana Saleh varit.  
  
Vi har fortsatt att bedriva verksamheten på både Arenastaden (5-, 7- och 11-manna), Araby Park Arena (11-
manna) och Åbo Idrottsplats (3-, 5- och 7-manna). Våra yngsta lag har vid några tillfällen tränat och spelat 
matcher inne på Myresjöhus Arena efter den 1 juli Visma 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 Richard Pentéus med stöd av Jacob Gustafson genomförde ledare från Östers 
elitverksamhet under sportlovet, sommarlovet och höstlovet våra fotbollscamps på Arenastaden för killar och 
tjejer i åldern 7–12 år. C:a 150 barn deltog på dessa camps där man fokuserar på flera olika 
utvecklingsområden. 
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Tävlingsverksamheten 
Tävlingsverksamheten har som nämnts inledningsvis genomförts i en begränsad omfattning. Seriespelet lite 
beroende på åldersgrupp startade upp vid olika tidpunkter och de flesta serierna genomfördes via en 
enkelserie. 
 
Bland våra seriespelande lag P09 - 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 hade 
i år tyvärr inga finalplatser. 
 
Östers IF deltog med U 15 i SEF Trophy cup i Norrköping. Efter starka insatser i gruppspelet gick laget 
vidare till A slutspel. I kvartsfinalen möte Öster IFK Göteborg och efter en oerhört spännande match föll laget 
med 4–3. 
 
Övrigt cupspel ställdes in. 
 
LF Cup 
Årets LF-cup hann vi genomföra innan Coronapandemin slog till. Liksom tidigare år genomfördes 
turneringen på ett utmärkt sätt och de deltagande lagens utvärderingar var genomgående mycket positiva. 
Vi fortsatte i år 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 Östergatans restaurang där deltagande lag, spelare och 
ledare erbjöds övernattning mat. 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 
fanns på plats under turneringens speldagar, däribland Superligan i Danmark, Norska Tippeligan och flera 
allsvenska klubbar. 
För Östers IF:s del så innebar årets prestationer synnerligen framgångsrika med P17 som vinnare, P 15 som 
vinnare, P 13 som vinnare samt P 14 som kom tvåa. En otroligt bra insats. 
 
Internationella matcher 
Under 2020 blev det internationella utbytet helt påverkat av Coronapandemin. Det var endast P 17 som 
mötte A 27 Dragör. 
 
Förhoppningsvis ska vi under 2021 åter kunna fortsätta vårt internationella utbyte och det är  
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 men i år för sista gången. I år 
träder UNIBET in som bidragsgivare och kommer att bli ett värdefullt stöd för Östers IF:s verksamhet. 
 
Spelare i Landslag och Smålandslag 
Under 2020 har Östers IF bidragit med spelare i landslagsläger, Pojklandslag och Smålandslag i olika 
åldersgrupper. Dock har verksamheten i år varit begränsad. Följande spelare har varit på olika 
landslagssamlingar och i några fall har det inneburit deltagande i matcher: Victor Stulic, Casper Eklund (04) 
och Montader Majed (05). Vidare har Adam Herdonsson och Max Erixon deltagit i regionalt landslagsläger. 
Det är glädjande att Östers IF kan bidra med spelare på landslagsläger. 
 
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 2020 ändrades förutsättningarna för Akademi/Ungdom/Skola i det att Leif Andersson slutade som 
utvecklingschef. Det innebar att vi tillsatte en Akademiledningsgrupp som fick ansvaret att leda 
verksamheten. För både ledare/tränare och spelare har det inneburit ett värdefullt stöd i den dagliga 
verksamheten.  
 
Under 2020 har Richard Penteus tillsammans med Akademichefen ansvarat för koordinatorgruppen 
tillsammans med Joakim Gustafsson ansvarig för U 13-U 15 och Daniel Fröström ansvarig för P 08-P 15.  
 



16 

 

Vår spelarutbildningsplan är ett viktigt verktyg för våra tränare i den dagliga verksamheten. Under 2020 
påbörjades ett revideringsarbete som ett led i att skapa en så optimal spelarutbildningsplan som möjlig. Den 
ska bidra till att vi får en bra struktur på utbildningen av våra spelare. Målet att den reviderade 
utbildningsplanen ska presenteras under vår/vintern 2021. Den har varit en del i Östers IF:s spelarutbildning.   
 
Vi har träningsmetodsmässigt fortsatt att arbeta med Coerver Coaching samt Sports Basic som komplement 
till ordinarie fotbollsträning. 
 
I Östers IF:s strävan att fortsätta utveckla verksamheten, så har Akademi/ungdom/skola även under 2020 
tagit fasta på att bjuda in till samverkansmöten med A-elit. A-elit har representerats av Denis Velic, Rasmus 
Rydén samt Mario Vasilj och från Akademi/ungdom/skola har Victor Salvén, Richard Penteus, Andreas 
Sandberg samt Hans Nygren-Bonnier deltagit.   
 
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. Tyvärr har det i år på grund av 
Coronapandemin blivit så, att vissa utbildningar inte har kunnat genomföras. Östers IF hann påbörja 
tränarutbildning A ungdom där 7 av våra tränare deltog. Det återstår att slutföra den sista dagens utbildning 
som fick uppskjutas i sista stund. Östers IF har också, tack vare RF SISU Smålands utbildningar kunnat 
erbjuda våra tränare och ledare även andra typer av utbildningar och dessa har genomförts digitalt. 
När det gäller föreningsdomarutbildningen så hann Östers IF innan Coronapandemin slog till att genomföra 
den med våra spelare födda 05. Emir Latifi som är domarutbildad höll förtjänstfullt i den kursen. 
Nu är förhoppningen att det under 2021 ska öppnas möjligheter att ge våra tränare och ledare en optimal 
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 tre 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 fyra fotbollspass i veckan. Under 2020 var Richard Penteus skolansvarig och har 
tillsammans med övriga skolinstruktörer genomfört utbildningarna på de båda skolorna. 
 
Värdegrund 
Arbetet kring revideringen av Östers IF:s Värdegrund slutfördes i början på januari 2019. 
Under 2020 så har Värdegrunden varit i fokus i lagen. Tillsammans har lagens mentorer och tränare 
kontinuerligt jobbat med värdegrunden bland sina spelare. 
 
På grund av Pandemin kunde inte den handlingsplan som upprättades för 2020 års arbete med 
värdegrunden följas fullt ut. Utan arbetsgruppen kring värdegrunden fick göra ett antal justeringar. Positivt 
var arbete med att ta fram ett underlag för beskrivning av de arbetsuppgifter som kunde kopplas till 
värdegrunden och som riktade sig till mentorer, tränare, ledare och föräldrar. 
 

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.   
 
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 då Johannes 
Grimheden i samtal med mentorerna och tränarna stämde av årets arbete med Värdegrunden.  
 
Certifieringen 
Svensk Elitfotbolls certifieringsmodell är ett mått på hur kvalitativ verksamheten är och 2020 års certifiering 
gav Östers IF 1 660 poäng. Tyvärr blev det en försämring till tre stjärnor av fem möjliga. Delvis berodde det 
på Coronapandemin, som innebar att vissa delar inte kunde genomföras. Dessutom punkten som handlar 
om de sportsliga resultaten tappade Östers IF nästan 100 poäng och det beror på att spelare har slutat, 
trappat ned eller varit långtidsskadade. 
 
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. 
Fortfarande håller Östers IF en hög nivå, men målet är självklart att ta sig tillbaka till nivån med fyra stjärnor 
men det krävs ett hårt målmedvetet arbete. Certifieringsarbete leds av Hans Nygren-Bonnier tillsammans 
med akademiledningsgruppen. 
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Övrigt 
Vi har fortsatt på den inslagna vägen att undvika tvingande försäljningsaktiviteter utan i stället arbetat med 
olika former av uppdrag för att skapa intäkter. Med tanke på Coronapandemin så har det blivit en del andra 
åtagande som föräldrarna med sina barn och ungdomar genomfört. 
 
Sedan ser vi fram mot 2021 och hoppas att verksamheten så småningom ska kunna åergå till en mer normal 
verksamhet. 
 
Våra stora samarbetspartners till Akademi/Ungdom har under året varit Länsförsäkring, Intersport, Wexnet, 
Toftastrand, Löskebygg, Asssemblin och Holmgrens. 
 
Ett stort tack till spelare, ledare, domare, föräldrasamordnare, föräldrar, samarbetspartners, Kultur och Fritid 
i Växjö, RF SISU Småland och alla andra som på ett eller annat sätt har stöttat Akademi/ungdom/skola 
under 2020. 
 
 
 
Hans Nygren-Bonnier  Johan Milton 
Akademichef   Styrelseledamot   
 
 
 
 

Öster i Samhället 
 
Året 2020 startade med att krossa alla tidigare 
deltagarrekord på Nattfotbollen med 218 ungdomar i 
Tipshallen och 48 tjejer på Idrottskliniken. 
 
Vi vågar säga att vi är Växjös största mötesplats för 
unga tjejer och killar men några veckor senare var 
mötesplatser inte längre något som fick skapas till ekot 
av en pandemi. 
 
Vi fick ställa in våra tre sista tillfällen och redan då sa 
magkänslan att vi nog måste tänka om. 
 
Öster i Samhället är inte längre ett projekt. Det är en 
verksamhet. Det är en av världens viktigaste 
verksamheter för några av våra deltagare, vilket gör det 
till världens viktigaste verksamhet för oss. 
 
En oviss vår följde där aktiviteter för unga ställdes in och spontana idrottsplatser ekade tomt. Samma vår var 
det flera av våra partners som ropade desto högre och erbjöd oss stöd till våra drömmar. 
 

• Tillsammans med Växjöbostäder tripplade vi sommarens Kvartersfotboll och lyckades anordna säker 
spontanfotboll enligt restriktioner utomhus på 7 olika planer i Växjö under 5 veckors tid. 

 
• Tillsammans med Växjö Lasarett och Barnhabiliteringen så dubblade vi antalet deltagare till vårt 

paralag Öster Stars. 
 

• Vi lyckades tillsammans med våra Premiumpartners och stöd från Vida utbilda våra ledare genom 
en Karriärsdag.  

 
• Vi hjälpte två av våra ledare till fasta heltidstjänster, ge flera av våra ledare extrajobb, tränarjobb och 

att utbilda 10st som numera är titulerade idrottskonsulenter via Smålandsidrotten. 
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• Och för att inte behöva ställa in hjärtat i Öster i Samhället, vår 
inomhusturnering Alblebish Trophy gjorde vi tillsammans med 
Burde Publishing, Visma, Atea och LF Kronoberg om turneringen 
till en E-sport turnering som pågick i 5 veckor under vinterns 
mörkaste månad där vi sysselsatte hundratals ungdomar från 
hela Sverige. 

 
Vi vet inte hur 2021 kommer att se ut men vi är redo för vad som än 
väntar oss. Kan vi ge en av Växjös unga en meningsfull fritid så kommer 
vi alltid ha våra dörrar öppna.  
 
Sara Lennqvist 
CSR-ansvarig Östers IF 
 
  
 

Ordföranden har ordet 
När vi nu sammanfattar år 2020 kan vi konstatera att det var ett mycket speciellt år. Operativt har pandemin 
haft en mycket stor påverkan då vi i stor omfattning fått anpassa vår verksamhet till myndigheternas riktlinjer. 
Vi har genomfört en säsong utan publik på våra matcher och vi har tvingats att ställa in flera tävlingar och 
evenemang. Alla i vår verksamhet har påverkats i väsentlig omfattning och vi har tvingats att permittera 
personal och se över vår kostnadsmassa. Det har varit helt nödvändigt för att säkerställa framtida 
verksamhet och ett fortsatt starkt Östers IF. Alla ni som har stått upp för föreningen i detta besvärliga läge 
förtjänar stort beröm.  
 
Sportsligt var året en framgång för våra lag med fina framgångar för inte minst akademilagen där särskilt 
P19 och P17 uppnådde goda resultat. Under 2020 har Östers IF bidragit med spelare i landslagsläger, 
pojklandslag och smålandslag i olika åldersgrupper. Vid certifieringen av akademin erhölls ett sämre utfall än 
tidigare år med tre stjärnor som betyg. Det är ett prioriterat mål för 2021 att åter erhålla fyra stjärnor vid 
nästa certifieringsgenomgång. A-laget slutade på en meriterande fjärdeplats i Superettan. En stark 
prestation av laget mot bakgrund av den besvärliga säsongen 2019. Genom att bibehålla kontinuiteten i 
verksamheten framöver i kombination med fortsatt utveckling av densamma kommer vi under något av de 
närmaste åren att nå målet att åter spela i Allsvenskan.  
 
Föreningens viktiga verksamhet inom Öster i samhället har påverkats materiellt av pandemin men ändå har 
flera aktiviteter kunnat genomföras. Under 2021 kan förhoppningsvis nattfotbollen, kvartersfotbollen, 
parafotbollen med flera aktiviteter återgå till normal aktivitetsnivå och utvecklas ytterligare. 
 
Även finansiellt var 2020 ett bra år. Detta förklaras framförallt av de sportsliga framgångarna för A-laget som 
inneburit en väsentlig ökning av de centrala intäkterna men också av god ekonomisk hushållning. Koncernen 
har i även tagit del av de statliga stöd som delats ut med anledning av coronapandemin. Stöden har delvis 
kompenserat de intäktsbortfall som har erhållits på grund av pandemin, vilka främst utgörs av minskade 
matchdagsintäkter samt reducerade partnerintäkter. Det egna kapitalet i koncernen uppgick till drygt 2 Mkr 
och innebär att fortsatt utveckling kan säkerställas. 
 
Samtidigt är det viktigt att vi inte slår oss till ro inför den kommande säsongen. Pandemin är inte över och vi 
måste bejaka myndigheternas direktiv och fortsatt säkerställa en verksamhet där vi skapar trygghet för alla. 
Likaså måste vi agera så att vi erhåller en fortsatt god ekonomi inom föreningen.  
 
Stort tack till alla som arbetat för Östers IF under det gångna året, nu ser vi framåt mot ett nytt år med nya 
fina prestationer. 
 
Alltid Öster! 
 
Jonas Karlsson 
Ordförande 
 
 
 
 

	


