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Året som gick var ur flera perspektiv ett bra 
år för Östers IF. Under året uppnåddes fina 
sportsliga framgångar för såväl elit som 
akademin samtidigt som verksamheten var 
under fortsatt positiv utveckling och när året 
summeras kan vi även notera stärkta finan-
ser och en stabil ekonomisk ställning.

Vi står inför en ny fotbollssäsong med goda 
förhoppningar om en bra prestation. Vårt 
representationslag slutade förra året på en 
allsvensk kvalplats där vi tyvärr inte nådde 
hela vägen fram till allsvenskt avancemang. 
Vi har nu genomfört tre säsonger i rad där vi 
varit riktigt nära de allsvenska placeringarna. 
Genom att målmedvetet arbeta vidare för att 
stärka verksamheten kommer vi att under 
de närmaste åren kommer lyckas med att nå 
hela vägen till allsvenskan. 

Förra året innebar även synnerligen fina 
resultat för våra akademilag och vi är som 
enda småländska lag representerade i såväl 
P-17 som P-19 allsvenskan under 2023. Det 
kommer att bli ett spännande fotbollsår!

Sedan några år tillbaka har en priorite-
ring varit att stärka och utveckla fören-
ingen organisatoriskt. Det är en förutsätt-
ning för att bygga en hållbar verksamhet 
som kan etablera representationslaget i all-
svenskan. Under året har klubbdirektör Jens 
Magnusson fortsatt detta viktiga arbete som 
påbörjades med att tillsätta Vito Stavljanin 
som sportchef genom att under året även 
stärka upp marknad/försäljning med Natalie 
Serrate och som akademichef har Robert 
Granden tillträtt. Tillsammans med alla andra 
duktiga medarbetare och ideellt arbetande 
personer borgar detta för ett fortsatt positiv 
utveckling.

Den legala strukturen för Östers 
IF-koncernen har under året förändrats 
genom att Öster Arena AB har fusionerats 

med Fotbollfastigheter i Växjö AB vilket inne-
bär en mer effektiv förvaltning av verksam-
heten inom Fotbollfastigheter i Växjö AB. 
Fastighetsbolaget har under januari 2023 
beviljats ett investeringsbidrag om cirka 
10,5 mkr från Växjö kommun vilket kom-
mer att användas för energieffektivise-
rande åtgärder på Visma Arena. Inom bola-
gen har Öster Restaurang och Event AB haft 
en stark utveckling såväl vad gäller intäkter 
som resultat, mycket positivt i tider då det är 
besvärligt att driva restaurangverksamhet.

Under 2023 kommer föreningen även att 
fortsätta utveckla den flickverksamhet som 
startades upp under förra året med lag i 
seriespel. Det är ytterligare en satsning för 
att erbjuda möjlighet för alla att spela och 
uppleva fotboll. 

Efter två års frånvaro på grund av pandemin 
var LF Cup tillbaka och genomfördes med 
sedvanligt god kvalitet och befäster sin ställ-
ning som Sveriges största inomhuscup för 
fotboll.

Föreningens arbete inom Öster i samhäl-
let har som tidigare år visat på ett fantas-
tiskt engagemang hos ledare och deltagare. 
Vi kan notera rekordmånga deltagare inom 
nattfotboll, kvartersfotboll, parafotboll och 
gymträning för tjejer med mera. Föreningens 
verksamhet inom Öster i samhället betyder 
något för många och har en positiv inverkan 
för integration, kamratskap och jämställdhet. 
Som medlemmar i Östers IF kan vi alla vara 
stolta över denna fina verksamhet.
 
Alltid Öster!

Jonas Karlsson
Ordförande

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

FÖRENINGSFAKTA 
Bildad:      20 april 1930 
Allsvenska säsonger – herrlaget:   33
Säsonger i högsta serien – damlaget:   13 (varav 7 i Allsvenskan)
Hemmaplan:      Visma Arena 
Publikrekord Värendsvallen:    26 404 (2/10 1967 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)

KLUBBLEDNING 
Jens Magnusson, Klubbdirektör/VD Koncernbolag
Vito Stavljanin, Sportchef
Robert Grandén, Akademichef
Natalie Serrate, Försäljnings- och marknadsansvarig
Jonatan Larsson, Evenemangs- och privatmarknadsansvarig
Sara Lennqvist, CSR-ansvarig/Öster i Samhället
Gun Lindsten, Ekonomiansvarig
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VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN
ÖSTER EVENT & RESTAURANG AB
Öster Event & Restaurang AB startade 
upp sin verksamhet under oktober månad 
2021. Bolaget bedriver restaurang-, konfe-
rens- och eventverksamhet under namnet 
Östergatan. Målsättningen är att skapa en 
levande mötesplats med verksamhet såväl 
dagtid som kvällstid. Förutom daglig lunch-
servering, konferensverksamhet och event-
verksamhet så är Östers hemmamatcher 
i Superettan ett viktigt inslag i verksamhe-
ten. Bolaget har haft en stark utveckling 
under året och tagit stora marknadsandelar. 
Antalet luncher har ökat kraftigt tillsammans 
med event- och cateringsverksamheten som 
växt ordentligt. Ett större avtal skrevs under 
året med vår huvudpartner Visma som inne-
bär att vi sköter deras frukostmatsal. Bolaget 
ägs till 100% av Öster Holding AB.

Jens Magnusson
VD Öster Holding AB, VD Öster Arena AB, VD 
Fotbollsfastigheter i Växjö AB, VD Öster Event 
& Restaurang AB

ÖSTER HOLDING AB
Öster Holding AB är Österkoncernens hol-
dingbolag och moderbolag för koncernens 
rörelsedrivande bolag. Bolaget ska äga 
och förvalta koncernens övriga bolagise-
rade verksamheter. Bolaget ägs till 100% av 
Östers IF.

ÖSTER ARENA AB
Öster Arena AB är koncernens driftsbolag 
där man driver Visma Arena. Här finns fast-
ighetens olika hyresgäster och här bedrivs 
bland annat kioskverksamheten och event-
verksamhet kopplat till Östers hemmamat-
cher. Bolaget ansvarar för driften och sköt-
seln av arenan vilket till största del sker 
genom samarbetspartners. Detta gäl-
ler såväl fastighetsskötseln som skötseln 
av hybridgräsplanen. Bolaget har under 
december månad 2022 fusionerats upp i 
Fotbollsfastigheter i Växjö AB.

FOTBOLLSFASTIGHETER I VÄXJÖ AB
Fotbollsfastigheter i Växjö AB är koncer-
nens fastighetsbolag. Bolagets verksam-
het består i att förvalta och utveckla Visma 
Arena och verksamheten kopplat till arenan. 
För att Visma Arena skall hålla en bra stan-
dard över tid så arbetar bolaget efter en fram-
tagen underhållsplan vilket är ett viktigt styr-
instrument för det löpande underhållet. Det 
finns flera större projekt planerade på are-
nan i närtid kopplat till energieffektiviserande 
åtgärder. Bland annat kommer det att byggas 
en solcellsanläggning på arenataket, arena-
belysningen kommer att bytas ut till LED, även 
innebelysningen kommer att bytas ut till ener-
gisnålare alternativ, skärmlösningen inne på 
arenan kommer att bytas ut tillsammans med 
en rad andra investeringar. Med detta kom-
mer Visma Arena att stå väl rustad för fram-
tiden med en bättre struktur i sina driftkost-
nader. Bolaget ägs till 100% av Öster Holding 
AB.
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ELIT
En stark avslutning på säsongen 2021, en 
förlustfri svit på tolv matcher och en fem-
teplats i tabellen med ”bara” två poängs 
marginal till allsvensk kvalplats gav oss en 
stark känsla, och stora förhoppningar, inför 
säsongen 2022.

Det blev en hel del förändringar i såväl spe-
lartrupp som ledarstab. Denis Velic och 
Mario Vasilj lämnade föreningen medan 
Srdjan ”Túfa” Tufegdzic tillträdde som huvud-
tränare och Torbjörn Arvidsson som assiste-
rande tränare. Rasmus Rydén blev kvar från 
föregående år i rollen som målvaktstränare. 

Det skedde också en del strukturella föränd-
ringar gällande fysiska teamet och det med-
icinska ansvaret kring A-lagsverksamheten. 
Samarbetet med HPC (High Performance 
Center med Agne Bergvall i spetsen) inten-
sifierades. HPC blev en ännu viktigare part-
ner med ansvar för vår utveckling gällande 
fys och återhämtningsträning – men även 
delvis medicinskt ansvariga tillsammans 

med klubbläkaren Anders Willstedt. Josefin 
Collbo – i rollen som fysioterapeut och 
Rasmus Elfgaard – i rollen som fystränare 
blev nya ansikten i ledarstaben som ett resul-
tat av detta samarbete. 

Arbetet med lagbygget pågick under hela 
övergångsperioden. Inledningsvis anslöt 
Mathias Nilsson återigen på lån från 
Malmö FF. Manasse Kusu anslöt från IFK 
Norrköping, den här gången dock på per-
manent basis, Theodor Johansson och 
Dzenis Kozica kom på fria transfers från 
Hammarby/HTFF respektive Trelleborgs 
FF och Ahmed Bonnah plockades in från 
Sandviken. Men den stora snackisen blev 
försäljningen av Nicolas Mortensen till 
seriekonkurrenten Trelleborgs FF. Under 
sommaren såldes även Casper Eklund till 
Hammarby.

I slutet av februari rekryterades då Vladimir 
Rodić, med ett förflutet i bland annat 
Malmö FF och Hammarby. Strax innan 

TRUPPEN – ÖSTERS IF ELIT SÄSONGEN 2022
Bakre ledet från vänster: Tatu Varmanen, Alen Zahirovic, lagledare 
Thomas Frisk, Manasse Kusu, Ahmed Bonnah, Theodor Johansson, Vladimir 
Rodić, fystränare Rasmus Elfgaard, Dzenis Kozica, Isak Magnusson
Mittenledet från vänster:  Alex Thor Hauksson, Simon Wibrån, 
fysioterapeut Josefin Collbo, Dennis Svernfors, Mattis Adolfsson, Emil 
Engqvist, läkare Anders Willstedt, Teo Brenner Toris, Jesper Westermark
Sittande från vänster: Mattias Pavic, Jonathan Drott, Victor Štulić, 
målvaktstränare Rasmus Rydén, Månz Berg, Marc Rochester Sörensen, 
Huvudtränare Srdjan ”Tùfa” Tufegdzic, Mathias Nilsson, Oliver Silverholt, 
John Stenberg.
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LAG M V O F GM IM +/- P
1 IF Brommapojkarna 30 19 5 6 64 40 24 62
2 Halmstad 30 17 5 8 57 32 25 56
3 Östers IF 30 13 9 8 47 35 12 48
4 Trelleborgs FF 30 13 6 11 46 49 -3 45
5 Skövde AIK 30 11 11 8 40 39 1 44
6 Landskrona BoIS 30 11 11 8 40 42 -2 44
7 IK Brage 30 11 9 10 44 40 4 42
8 Athletic Eskilstuna 30 12 4 14 48 46 2 40
9 Västerås SK FK 30 10 10 10 50 49 1 40
10 Örebro 30 10 7 13 33 38 -5 37
11 Utsikten 30 10 7 13 40 46 -6 37
12 Jönköpings Södra IF 30 9 9 12 41 51 -10 36
13 Örgryte IS Fotboll 30 8 11 11 45 44 1 35
14 Östersund 30 7 10 13 32 44 -12 31
15 Norrby IF 30 8 7 15 33 47 -14 31
16 Dalkurd 30 8 5 17 37 55 -18 29

TABELL – SUPERETTAN

SPELARE M MÅL ASS VAR UTV
Adam Bergmark Wiberg 29 11 3 4 (4) 0
Dzenis Kozica 29 3 2 2 (1) 0
Jesper Jonasson Westermark 28 9 3 6 (6) 0
John Stenberg 28 3 0 7 (7) 0
Vladimir Rodic 28 3 10 3 (3) 0
Mattias Pavic 28 2 3 5 (5) 0
Alex Thor Hauksson 28 1 0 6 (6) 0
Marc Rochester Sörensen 26 5 3 1 (0) 0
Manasse Kusu 26 2 3 5 (4) 0
Månz Berg 26 2 2 2 (1) 0
Isak Magnusson 24 2 1 4 (3) 0
Emil Engqvist 22 0 0 0 (0) 0
Tatu Varmanen 22 0 1 2 (1) 1
Ahmed Bonnah 21 2 0 4 (4) 0
Mathias Nilsson 20 0 0 1 (0) 1
Jonathan Drott 19 1 2 2 (1) 0
Oliver Silverholt 19 0 3 3 (2) 0
Mattis Adolfsson 10 1 1 3 (3) 0
Victor Stulic 10 0 0 0 (0) 0
Alen Zahirovic 5 0 0 1 (1) 0
Adam Herdonsson 3 0 0 0 (0) 0
André Gustafson 2 0 0 1 (1) 0
Casper Eklund 2 0 0 0 (0) 0

SPELARSTATISTIK – SUPERETTAN

LAG PUBLIKSNITT (H)
1 Halmstad 3364
2 Örebro 2552
3 Östers IF 2430
4 Jönköpings Södra IF 2332
5 IK Brage 2080
6 Örgryte IS Fotboll 1900
7 Landskrona BoIS 1749
8 Östersund 1522
9 Västerås SK FK 1488
10 Skövde AIK 1141
11 Trelleborgs FF 993
12 Athletic Eskilstuna 762
13 Dalkurd 582
14 IF Brommapojkarna 578
15 Norrby IF 527
16 Utsikten 271

PUBLIKSNITT – SUPERETTAN

MATCH I OMGÅNG 2 – 31/8 2022
FC Trollhättan 1
Östers IF 0

SVENSKA CUPEN 2022/23

Källa För samtliga taBeller: svensKFotBoll.se

transferfönstret stängde anslöt även Adam 
Bergmark Wiberg från Djurgårdens IF. I och 
med rekryteringen av de två sistnämnda, två 
välmeriterade spelare, kändes det som att vi 
var färdiga med truppen och kunde se fram 
emot seriepremiären i Superettan.

Tävlingssäsongen inledes med gruppspelet i 
Svenska Cupen där IFK Norrköping, Varbergs 
BoIS och Sollentuna stod för motståndet. 
En stark prestation gav oavgjort i öppnings-
matchen borta mot Norrköping. En insats 
som lovade gott. Därefter blev det uddamåls-
förlust borta mot Varbergs BoIS, trots ännu 
en mycket bra prestation. Avslutningsvis 
noterades ett oavgjort resultat hemma mot 
Sollentuna och två kryss samt en förlust blev 
därmed vårt facit i årets upplaga av Svenska 
Cupen.

Efter en lång och intensiv försäsong, många 
nya ansikten bland såväl spelare som ledare 
och en känsla av att vi kunde gjort det ännu 
bättre i Svenska Cupen (trots fina prestatio-
ner mot allsvenskt motstånd) var det dags 
för seriepremiären i Superettan. För mot-
stånd stod Landskrona BoIS på bortaplan.   
 
En fin prestation och en övertygande bort-
aseger i Skåne följdes upp med en mindre 
lyckad hemmapremiär och uddamålsförlust 

mot IK Brage. Därefter hittade laget rätt igen 
och vårsäsongen avslutades med hemmase-
ger mot Jönköpings Södra. Totalt 19 inspe-
lade poäng och en tredjeplats i tabellen blev 
facit innan sommaruppehållet.

Efter en mycket bra uppladdning under ett 
träningsläger på Öland fortsatte vi säsongen 
under sommarmånaderna med varierade 
framgång. Trots en del bra prestationer brot-
tades vi med oförmågan att hitta stabilitet 
och att avgöra matcher under perioder då 
vi presterade väldigt bra. Den nio matcher 
långa förlustfria sviten under sommaren 
gav oss dock en bra känsla. Men det blev 
alltför många oavgjorda matcher och onö-
diga poängtapp vilket gjorde att vi inte rik-
tigt nådde upp till de två översta platserna i 
tabellen. 

Höjdpunkten i seriespelet blev matchen mot 
Brommapojkarna på hemmaplan. Fantastisk 
inramning, mycket publik och en riktigt fin 
prestation som resulterade i en övertygande 
4–1 seger. Med den prestationen på näthin-
nan vill vi minnas seriespelet 2022.

Till slut blev det en tredjeplats i tabellen och 
ett ovisst – men spännande – allsvenskt 
kvalspel att se fram emot.  
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OMGÅNG 1 – 10/11 2022
Östers IF 1
Varbergs BoIS FC 2
Publik Visma Arena: 6 705

KVAL TILL ALLSVENSKAN

OMGÅNG 2 – 13/11 2022
Varbergs BoIS FC 2
Östers IF 1
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KVALSPEL 2022
Årets kvalmotståndare blev Varbergs BoIS. 
Två bra matcher mot ett tungt motstånd där 
vi stod upp på ett bra sätt och vårt hopp om 
en Allsvensk plats levde in i det sista. Bägge 
lagen hade sina bra perioder under match-
erna men de små marginaler som allt som 
ofta avgör de flesta fotbollsmatcher hade vi 
inte på vår sida. Motståndet blev, till vår stora 
besvikelse, något svårare än väntat den här 
gången. 

U21 2022
U21-säsongen inleddes med match på 
Värendsvallens C-plan mot ett Malmö 
FF som hade flera välkända namn i trup-
pen. Vi stod upp på ett mycket bra sätt i en 
jämn match som slutade med 2–3 förlust. 
Säsongen fortsatte sedan med fina presta-
tioner mot bra motstånd där även resulta-
ten blev som vi önskade. När serien summe-
rades efter 14 omgångar toppade vi tabellen 
med tio segrar, två oavgjorda och två förlus-
ter vilket betydde avancemang till kvartsfinal. 

I slutspelet fortsatte laget att övertyga 
genom att slå tillbaka Halmstad BK med 3–1 
i kvartsfinalen. I semifinalen blev det seger 
mot IF Brommapojkarna med hela 6–0 vilket 
innebar en finalplats på hemmaplan mot IF 
Elfsborg. Ett ungt Öster fick möta ett välmeri-
terat Elfsborg och den här gången räckte inte 
laget riktigt till. Vi fick se oss besegrade med 
5–1. Finalspelet innebar inte bara möten 
med duktiga motståndare utan gav också 
vårt unga lag värdefull erfarenhet av avgö-
rande och viktiga matcher.

Årets U21-säsong har varit en viktig del i vår 
utveckling av unga spelare. Varje matchtrupp 
har innehållit en stor andel spelare från P19-
truppen blandat med mer meriterade spe-
lare som tagit stort ansvar med att hjälpa de 
unga spelarna att ta ytterligare steg närmare 
seniorfotbollen. Framförallt under höstens 

seriematcher och i finalspelet innehöll även 
startelvorna många P19-spelare som gjort 
framstående insatser och varit bidragande 
till framgångarna för laget.

Avslutningsvis tycker jag att vi ska vara 
mycket nöjda och stolta över säsongen 2022 
utifrån många olika aspekter. Vi hade en mål-
sättning inför säsongen att hamna bland de 
tre bästa lagen i Superettan, vi föll på mål-
linjen i kvalet men ändå fick känna doften av 
Allsvenskan. Vårt U21 hade en mycket fram-
gångsrik säsong och nådde finalplats, P19 
presterade över förväntan och uppfyllde 
sina mål med råge och P17 kvalificerades till 
Allsvensk spel kommande säsongen. Vi gav 
dessutom många av våra ungdomsspelare 
möjlighet att visa sig genom vår U21 och i 
A-lagsverksamhet vilket vi speciellt ska vara 
nöjda med.

Till sist vill jag rikta ett enormt stort tack till 
våra supportrar och alla som har stöttat oss 
under den intensiva säsongen på ett eller 
annat sätt och delat med oss både glädje 
och sorg. 

Stödet och kärleken vi fick efter slutsignalen 
i Varberg ger oss en enorm kraft till att fort-
sätta drömma vår gemensamma Allsvenska 
dröm och det tar vi med oss in i 2023!

Vi ses på VISMA!

Vito Stavljanin
Sportchef

Källa För samtliga taBeller: svensKFotBoll.se

LAG M V O F GM IM +/- P
1 Östers IF 14 10 2 2 37 15 22 32
2 Helsingborgs IF 14 8 2 4 31 16 15 26
3 Halmstad 14 8 1 5 28 25 3 25
4 Mjällby AIF 14 8 1 5 26 23 3 25
5 IFK Värnamo 14 5 1 8 30 25 5 16
6 Landskrona BoIS 14 5 1 8 21 29 -8 16
7 Kalmar FF 14 2 5 7 16 34 -18 11
8 Trelleborgs FF 14 2 3 9 14 36 -22 9
9 Malmö FF

TABELL – U21 ALLSVENSKAN SÖDRA

Utgått

U21 FINALSPEL 2022
KVARTSFINAL – 28/9 2022
Östers IF 3
Halmstad 1

SEMIFINAL – 5/10 2022
Östers IF 6
Brommapojkarna 0

FINAL – 11/10 2022
Östers IF 1
IF Elfsborg 5
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Den 7 juli möttes Daniel Najafizadeh och Elis 
Kvrgic på Östers IFs kansli för att ta Östers 
Futsallag till nästa nivå.

Daniel tog rollen som sportchef och Elis som 
huvudtränare där de hade som mål med 
säsongen att hamna topp 4 då det innebar 
slutspel.

Efter det satte de ihop ett lag med både spe-
lare från det gamla laget samt nya talanger 
från både föreningar och från området Araby 
där så många andas futsal.

Målet uppfylldes och de hamnade till slut på 
en 3:e plats med lika många poäng som 2:an 
och spelade därför slutspel i Vetlanda om 
vem som skulle bli mästare i Smålands divi-
sion 2 vilket skulle leda till avancemang till 
division 1.

Ett annat mål som sportchefen Danne hade 
var att också få göra Östers IF Futsal till en 
del av Österfamiljen. Om det målet säger han 
såhär:
”Jag hade mina förhoppningar men kunde ald-
rig föreställa mig att det skulle bli såhär bra. 
Med Jens Magnusson stöd och vårt egna 

engagemang så kan jag säga att vi lyckats 
med det målet till 7000%. Östers IF Futsal blev 
en del av familjen, och futsalen fick även sam-
mansvetsas med Öster i Samhället. Där våra 
unga ledare fick jobba i sekretariatet och våra 
äldre jobbade på sammandragen. De fick lära 
känna varandra och nu till sista matchen så 
ville fem ledare från Öster i Samhället bara 
följa med eftersom de tyckte att de lärt känna 
grabbarna och ville komma och stötta efter att 
ha följt dem hela säsongen. Alla olika enheter 
blev ett”.

Slutspelet i Vetlanda ledde inte till något 
vidare avancemang detta år och efter för-
lusten och all sorg i omklädningsrummet så 
tog kaptenen Haris ton direkt från hjärtat och 
tackade laget, ledningen och sade att han ald-
rig känt ett sånt här stöd uppifrån. Att det var 
en ära att få spela för Östers IF i år.

En futsalsäsong är precis som en futsal-
match, kort och intensiv med mycket känslor. 
Och vi längtar redan till nästa säsong där vi nu 
vet vad vi går för. Följ oss gärna på resan.

Team Futsal
@ostersif_futsal

FUTSAL

Källa För samtliga taBeller: svensKFotBoll.se

LAG M V O F GM IM +/- P
1 Kalmar United FK 5 4 0 1 45 15 30 12
2 Östers IF 5 4 0 1 44 18 26 12
3 Sillhövda AIK 5 4 0 1 38 34 4 12
4 Kalmar FF Futsal 5 2 0 3 33 36 −3 6
5 Torsås/Norratång 5 1 0 4 18 31 −13 3
6 FC Kalmar U 5 0 0 5 13 57 −44 0

Orrefors IF

TABELL – FUTSAL DIV 2 SMÅLAND SÖ

LAG M V O F GM IM +/- P
1 Assyriska FC Jönköping 1 1 0 0 7 3 4 3
2 FK Kalmarsund 1 1 0 0 5 3 2 3
3 Östers IF 1 0 0 1 3 5 −2 0
4 Nässjö City IF 1 0 0 1 3 7 −4 0

TABELL – FINAL FUTSAL DIV 2 SMÅLAND

TRUPPEN – ÖSTERS IF FUTSAL SÄSONGEN 2022
Omar Aljanabi (målvakt), Almin Skoric, Abbas Ghaderi, William 
Kraft, Jake Sarvit, Taheri Nilsson, Samuel Tarasenko, Edis 
Mujkanovic, Haris Hamzic, Suejb Memeti, Benjamin Alilovski, 
Shafi Nshimirimana, Armin Muratovic, Richard Andersson, Adis 
Porovic, Salah Ali, Jaffar Naeem, Amar Hamzic, Ilyaas Mahmud, 
Arber Sadria, Elis Kvrgic (tränare), Hussam Ali (lagledare), Elvis 
Turcinovic (tränare), Daniel Najafizadeh (sportchef)

Utgått
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2022 var första året där P19 Allsvenskan gick 
från att 2021 vara delad i en norr- och söder-
serie till en sammanslagen P19 Allsvenska 
med 14 lag från hela Sverige. De sju bäst pla-
cerade lagen i respektive serie 2021 kva-
lificerade sig för den rikstäckande P19 
Allsvenskan 2022. Ett steg som såklart inne-
bär hårdare konkurrens och bättre matcher 
varje vecka men också utmaningar i att han-
tera längre resor.

Efter ett tränarskifte ett par veckor innan 
seriestart var startsträckan in till seriepremi-
ären mot IFK Göteborg kort. En premiär mot 
ett bra Blåvitt där vi står upp under stora delar 
av matchen men där det till slut märktes att vi 
inte hunnit komma tillräckligt långt som lag i 
hur vi vill agera.

Starten av serien var blandad där vi lyckades 
vinna några matcher men också hade en del 
förluster. Känslan var dock att vi hela tiden 
utvecklades och spelarna visade en fantas-
tisk inställning och vilja att hela tiden jobba 
hårt i träning och på match även under de 
tyngre perioderna.

Det gav till slut resultat och i mitten på serien 
hade vi en förlustfri svit på nio matcher där 
vändningen borta mot Djurgården i andra 
halvlek från 1–3 till 4–3 var starten på vår svit. 

Avslutningen var resultatmässigt blandad där 
vi hade några höga toppar i form av oavgjort 
borta mot SM-vinnarna Hammarby – efter 
säsongens bästa match – samt en fin seger 
borta mot AIK. När serien summerades lan-
dade vi på en väldigt fin fjärdeplats som vi är 
mycket stolta över. 

Det har varit ett år där vi tagit stora kliv som 
lag men där vi också har fått se många spe-
lare som utvecklats väldigt mycket i en bra 
träningsgrupp och i en otroligt bra match-
miljö. Många spelare fick även möjlighet att 
spela regelbundet i U21 under året vilket var 
ytterligare en faktor till att spelarna gjorde en 
fin utveckling under säsongen.

Daniel Friberg
Huvudtränare P19

P19

TRUPPEN – ÖSTERS IF P19 SÄSONGEN 2022
Målvakter: Oscar Berg, Douglas Schwab, Mirsad Basic
Försvarare: Albert Östenberg, Anton Vukasovic, Edis Alic, Erik Edström, 
Max Högberg, Ture Spendler
Mittfältare: Bashir Bashiir, Axel Johansson, Hannes Bladh-Pijaca, Adam 
Herdonsson (Uppflyttad till A – trupp på sommaren), Milos Marinkovic 
(kom i augusti), Philipp Berndt, William strand
Forwards: André Gustafsson (Uppflyttad till A – trupp på sommaren), 
Oskar Dahlberg, Max Eriksson, Jörgen Nielsen (fem matcher innan han 
flyttade), Casper Håkansson 

Källa: svensKFotBoll.se

LAG M V O F GM IM +/- P
1 Hammarby IF FF 26 19 6 1 85 33 52 63
2 IF Brommapojkarna 26 15 7 4 53 31 22 52
3 AIK 26 12 6 8 67 60 7 42
4 Östers IF 26 11 7 8 44 43 1 40
5 Malmö FF 26 10 9 7 46 36 10 39
6 Djurgårdens IF FF 26 11 5 10 50 48 2 38
7 Halmstads BK 26 11 3 12 49 54 -5 36
8 BK Häcken 26 10 5 11 57 40 17 35
9 IFK Göteborg 26 10 5 11 58 54 4 35
10 Helsingborgs IF 26 7 9 10 40 49 -9 30
11 IFK Norrköping FK 26 8 4 14 30 53 -23 28
12 IK Sirius FK 26 6 8 12 36 53 -17 26
13 Täby FK 26 6 6 14 28 52 -24 24
14 IF Elfsborg 26 3 6 17 24 61 -37 15

TABELL – P19 ALLSVENSKAN
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P17 gick in i säsongen med en tydlig målsätt-
ning, både från klubb, lag och individ – avan-
cemang till P17 allsvenskan 2023!
 
Fotbollsåret 2022 drog i gång i tävlings-
sammanhang med ligacupen i februari. 
P17 ingick i en grupp med IFK Värnamo, 
Jönköpings Södra IF, Kalmar FF, Kristianstad 
FC och Mjällby AIF. Resultatet blev en tredje-
plats i gruppen - efter två vinster, en oavgjord 
och två förluster.
 
För P17 inleddes seriespelet med spel i 
P17 div. 1 – region 3, grundserie Småland. 
Förutsättningar för nämnda serie var sex lag, 
dubbelmöten och en topp tre placering kräv-
des för avancemang till A-slutspelsserien till 
hösten. Laget började starkt med sex raka 
segrar för att sedan innan sommaruppehål-
let avsluta med att spela en oavgjord match 
och addera en till seger. Laget hade där-
med redan innan sommaruppehållet säkrat 
seriesegern och således en plats till höstens 
A-slutspelsserie. Innan serien var slut skulle 
laget avsluta med en seger och en förlust 
och landa på totalt 25 av 30 möjliga poäng.
 
A-slutspelsserien innebar en hopslagning 
med Östergötlandserien, topp tre från de 
båda serierna skulle matchas mot varan-
dra. Förutsättningar för A-slutspelsserien 
var sex lag, enkelmöten och vinnaren av 
serien tog sig vidare till kvalet för P17-
allsvenskan 2023. Efter fyra raka segrar, 
skulle allting avgöras i seriefinalen hemma 
på Värendsvallen mot IFK Värnamo i den 
avslutande omgången. Efter en stabil insats 
och vinst med 2–0, stod P17 som segrare av 
A-slutspelsserien och ett avgörande kval till 
P17-allsvenskan 2023 stundande härnäst.
 
I kvalet till P17-allsvenskan 2023 deltog 
tre lag: Landskrona BoIS, Utsiktens BK och 
Östers IF. För att knipa en plats till nästa års 
P17-allsvenskan krävdes minst en topp-två 

placering i gruppen. P17 började borta mot 
Landskrona BoIS. Efter en jämn första halv-
lek (0–0) tog laget direkt tag i taktpinnen i 
andra halvlek och lämnade Landskrona med 
en 2–0 seger. I sista kvalmatchen väntade 
sedan Utsiktens BK. Efter en mindre bra pre-
station lämnade gästerna Växjö med en 4–2 
seger. Förlusten skulle dock inte visa sig ha 
någon betydelse för avancemanget till P17 
allsvenskan 2023. Laget slutade på en andra 
plats i kvalgruppen och knep där med en 
plats till P17 allsvenskan 2023!
 
Totalt kan säsongen sammanfattas som en 
utmanande och utvecklande säsong. Laget 
har satts på prov i form av att konsekvent 
spela avgörande matcher och allt som där-
till kommer. Man kan diskutera styrkan som 
krävs för att vända motvind till medvind. Jag 
vill dock påstå att det krävs rejält med styrka 
för att vecka efter vecka rada upp segrar 
och hela tiden fortsätta tävla och bibehålla 
medvinden.
 
Individuellt tog många spelare kliv i sin fot-
bollsutveckling. Flertalet spelare fick möjlig-
het till att konsekvent deltaga i P19:s vardag, 
både i träningsmiljö såväl som matchmiljö. 
Spelarna kan lämna säsongen med stolthet 
– både över det kollektiva och men också 
över det individuella. Målsättningen uppfyll-
des och Östers IF P17 är tillbaka där man hör 
hemma – i P17 allsvenskan 2023!

Edvin Iversen
Huvudtränare P17
Erik Aspegren
Assisterande tränare P17

P17
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Källa För samtliga taBeller: svensKFotBoll.se

LAG M V O F GM IM +/- P
1 Östers IF 10 8 1 1 53 12 41 25
2 Växjö Norra IF 10 6 1 3 21 18 3 19
3 IFK Värnamo 10 5 1 4 36 17 19 16
4 Myresjö-Vetlanda FK 10 5 1 4 27 20 7 16
5 IFK Berga 10 3 2 5 16 33 -17 11
6 Oskarshamns AIK 10 0 0 10 12 65 -53 0
7 Assyriska IK

TABELL – P17 DIV.1 2022 – REGION 3 
GRUNDSERIE SMÅLAND

LAG M V O F GM IM +/- P
1 Östers IF 5 5 0 0 24 3 21 15
2 IFK Värnamo 5 3 1 1 15 5 10 10
3 Växjö Norra IF 5 2 2 1 7 6 1 8
4 Motala AIF FK 5 2 0 3 6 12 -6 6
5 Hjulsbro IK 5 1 1 3 8 15 -7 4
6 Åtvidabergs FF 5 0 0 5 3 22 -19 0

TABELL – P17 DIV.1 2022 – REGION 3 
FORTSÄTTNINGSSERIE A

LAG M V O F GM IM +/- P
1 Utsiktens BK 2 2 0 0 6 2 4 6
2 Östers IF 2 1 0 1 4 4 0 3
3 Landskrona BoIS 2 0 0 2 0 4 -4 0

TABELL – KVAL TILL P17 ALLSVENSKAN – 
GRUPP 2

TRUPPEN – ÖSTERS IF P17 SÄSONGEN 2022
Målvakter: Erik Fransson, Isak Bonde, Mirsad Basic
Försvarare: Arti Reci, Albin Lindvall, Denis Nenic, Herman 
Håkansson, Kalle Augustsson, Liam Göransson, Max Högberg, Robin 
Adolfsson Petrovic, Wille Malmqvist, Zack Buch
Mittfältare: Abdirahman Khader Hasan, Ali Abdulkadir Ali, Andrija 
Lipovac, Bashir Bashir, Filip Roström, Habibola Nori, Hamza Masovic, 
Hannes Bladh Pijaca, Hugo Boden, Liam Boe Presteng, Shahan 
Dolashy, William Strand
Forwards: Hashim Borhaan Mire, Moustafa Azizi, Murtadha Alhadi

Utgått



20 21

Fo
to

: B
il

dB
yr

ån



22 23

ALLMÄNT
Fotbollsverksamheten i Akademi/Ungdom/
Skola har under 2022 omfattats av ”Kul 
med Boll” (pojkar och flickor födda 2017) 
upp till P19 Elit (pojkar födda senast 2001). 
Sammanlagt har cirka 450 barn och ung-
domar representerat Östers IF i serie-
spel, cuper, poolspel, träning och i DM. 
Dessutom de ungdomar som haft NIU 
(Nationell Idrottsutbildning) och LIU (Lokal 
Idrottsutbildning) undervisning samt de 
ungdomar som undervisats i fotboll på 
Grundskolenivå.

De yngsta flickorna och pojkarna födda 2017 
har varit med i vår bollskola ”Kul med boll” 
som vi bedrev från mitten av maj till septem-
ber. Denna grupp har sedan bildat Öster P/F 
5. Ansvariga för den gruppen har varit Jenny 
Larsson och Henric Cajnerud. Det som är 
höjdpunkten för barnen är när de varje ons-
dag tränar på Visma Arena.
 

Vi har fortsatt att bedriva verksamheten på 
både Arenastaden (5-, 7-, 9- och 11-manna) 
och Araby Park Arena (9- och 11-manna). När 
det gäller Araby Park Arena är det vinterträ-
ningen som till viss del bedrivs där.

Östers IF har under 2022 fortsatt med att 
under vår/sommar bedriva all verksam-
het vid Arenastaden. Det har inneburit att 
Östers IF:s alla lag varit samlade på samma 
område. Det har varit en synnerligen positiv 
upplevelse både för spelare och ledare. 

Nytt för 2022 är vi startat ett projekt i sam-
verkan med Smålands FF som handlar om 
FUIF. Det innebär att man jobbar med fot-
bollsutveckling i föreningen och ansvarig för 
genomförandet under 2022 har varit Daniel 
Fröström.
 
Vi bedriver, precis som tidigare, en året-runt-
verksamhet där vi erbjuder träning hela året 
förutom ett uppehåll under november alt. 
december månad.
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Från den 1 november anställde Östers IF 
Robert Grandén som Akademichef på 20% 
för att från den 1 januari 2023 bli anställd på 
100%. Detta innebär ett lyft för Östers IF inte 
minst för Akademi/Ungdom/Skola. Vi hälsar 
Robert Grandén välkommen till Östers IF.

FOTBOLLSCAMP
Under ledning av Andreas Sandberg med 
stöd av Jonatan Larsson genomförde ledare 
från Östers elitverksamhet under sportlo-
vet, sommarlovet och höstlovet våra fot-
bolls-camps på Arenastaden för killar och 
tjejer i åldern 7–12 år. Ca. 200 barn deltog 
på dessa fotbolls-camps där man fokuse-
rar på flera olika utvecklingsområden. Totalt 
sett ett mycket uppskattat inslag i Östers IF:s 
verksamhet.

TÄVLINGSVERKSAMHETEN
Tävlingsverksamheten har glädjande nog 
under 2022 återgått till normal nivå efter 
två år av en besvärlig pandemi. Östers IF:s 
har deltagit med sina barn- och ungdoms-
lag på anpassade nivåer efter de förutsätt-
ningar lagen har för att på bästa sätt få spela 
matcher som blir utvecklande.

Bland våra seriespelande lag P12–P19 nådde 
flera av lagen bra placeringar. Här skall 
också noteras att vi enligt vår spelarutbild-
ningsplan kan välja att möta ett år äldre mot-
stånd redan från 11 år, vilket bestäms i dia-
log mellan utvecklingsansvariga och tränare 
i lagen. 

De två åldersklasserna P15 och P16 som del-
tog i DM resulterade i att P16 blev utslagna 
i andra omgången medan P15 gick till semi-
final. Östers IF deltog med P15 i SEF Trophy 
cup i Göteborg. Efter blandade resultat så 
räckte det inte längre än till gruppspel.

Östers IF:s tre äldsta lag P16, P17 och P19 
har spelat gruppspelet i Ligacupen som SEF 
är ansvarig för. P16 lyckades bäst och vann 
sin grupp och har gått till A-slutspel som 
avgörs i februari/mars 2023 med finalspel 
senare i vår. Östers P16 möter i A-slutspelet 
IFK Göteborg, IF Elfsborg, Örgryte, Lunds BK 

och Landskrona BoIS. När det gäller P17 och 
P19 blev det B-slutspel.

P19:s prestation i 2022 års riksomfat-
tande P19 Allsvenska med en fjärde plats 
är mycket imponerande. Laget levde fram-
för allt på en genuin laganda där spelarna 
verkligen ställde upp för varandra. Sedan 
hade laget några toppar i André Gustafsson 
som öste in mål i P19 – hela 23 mål blev det. 
Dessutom stod han för många goda insat-
ser i U21. André blev permanent uppflyttad 
till A-laget under året och debuterade på hös-
ten. Vidare har Adam Herdonsson varit en 
tongivande spelare och även han blev under 
sommaren permanent uppflyttad till A laget. 
Daniel Friberg och Arnold Peterson har gjort 
ett oerhört bra arbete med laget.

P17 som detta år spelade i en regional 
serie där målsättningen var att ta sig till 
Allsvenskan. Glädjande nog så lyckades 
detta! Två unga tränare i Edvin Iversen och 
Erik Aspegren har på ett lyckosamt sätt lett 
laget till framgångarna.

P16 har liksom tidigare år spelat i en av de 
nationella serierna. Laget har mött bra kvalifi-
cerat motstånd och gjorde flera bara presta-
tioner men det räckte inte till A-slutspel utan 
det blev spel i B där laget blev 3:a.

P14 och P13 har i seriespelet gjort goda 
insatser och lagen har dessutom delta-
git i några kvalificerade cuper där lagen fått 
mycket bra motstånd vilket är utvecklande.

Bland de yngre lagen görs ett otroligt fint och 
utvecklande arbete av Östers IF:s föräldra-
tränare. Alla tränar/ledare har genomgående 
barnets bästa i centrum. På olika sätt arbe-
tar med att ge barnen de bästa förutsätt-
ningarna. Viktigt att se helheten - inte bara 
fotbollsspelaren utan även det mänskliga 
perspektivet.

LF CUP
Efter att under ett par år på grund av pande-
min inte kunnat genomföra denna cup blev 
det möjligt för Östers IF att bjuda in till LF 
Cup 2022.
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Elva speldagar i sex olika klasser med totalt 
68 lag. Extra roligt med den nya Paraklassen 
som var turneringens höjdpunkt med fyra 
fantastiskt duktiga lag. Här måste vi fram-
hålla vårt eget Öster Stars med enbart inne-
håller unga spelare som klarade sig väldigt 
bra. Nästa turnering kommer innehålla en 
fortsatt utveckling av Paraklassen samt även 
tre nytillkomna klasser för flickor. I år fanns 
inga utländska lag vilka vi även hoppas ska 
återkomma.

INTERNATIONELLA MATCHER
Under 2022 fick några av våra lag i samband 
med cuper möjlighet att möta Internationellt 
motstånd och det gällde P16 som möte 
norskt motstånd och P14 möte ett lag från 
Estland. Östers IF behöver utveckla det inter-
nationella området framöver så att fler lag 
får möjlighet att möte utländskt motstånd, 
vilket är både berikande och utvecklande.

BIDRAG
Numera är UNIBET en viktig del som bidrags-
givare och kommer fortsättningsvis att bli ett 
värdefullt stöd för Östers IF:s verksamhet. 
Vidare är Växjö Kommun en stor aktör och 
för Akademins del en viktig bidragsgivare.

Samarbete med RF SISU Småland är också 
en viktig del när det gäller olika stöd i den 
verksamhet som Östers IF bedriver. Stor 
betydelse för detta fruktbara samarbete 
är Jonas Blomqvist som är Östers IF:s 
föreningskonsulent.

UNGDOMSSPELARE MED 
INDIVIDUELLA MERITER 2022
• Hannes Bladh-Pijaca har gjort två P17 

landskamper. 
• Max Högberg, Liam Boe Presteng, 

Moustafa Azizi, Filip Strandberg och 
Herman Håkansson har deltagit på regio-
nalt landslagsläger. 

• Al-Hussein Shakir, Nils Wettergren och 
Abdi Mire deltog på Utecklingsläger i 
Halmstad för pojkar födda -07.

• Liam Boe Presteng, Moustafa Azizi, Filip 

Strandberg, Herman Håkansson deltog i 
Smålandslaget -06.

• Nils Wettergren, Abdirisaaq Mire, Afan 
Ali och Al Hussein Shakir deltog i 
Smålandslaget -07.

• Moustafa Azizi provspelade i SC Braga.
• Hannes Bladh-Pijaca och Max Eriksson 

fick lärlingskontrakt under 2022.

Det som sker i Östers IF ger vid handen att 
Östers IF är på rätt väg när vi låter spelarna 
rotera upp allteftersom de utvecklas både 
som spelare och människa.

TRÄNARE OCH LEDARE
Östers IF har som målsättning att från 
P13 till P19 ha externa tränare med en 
hög utbildning. Några av tränarna läser på 
Coaching- och Sport management-pro-
grammet på Linnéuniversitet. Östers IF strä-
var 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 2022 genomförde Svensk Elitfotboll 
ett referensprojekt med ett antal olika 
ämnesområden och där Östers IF deltog. 
Daniel Friberg, tränare i P19 och Andreas 
Sandberg, tränare i P16 var i Nederländerna 
och fick ta del av ”Identitet och träningsme-
todik”. Ett oerhört intressant projekt som 
Daniel och Andreas redovisade för tränarna i 
Östers IF. 

Svensk elitfotboll genomförde även en för-
djupningskurs i fotbollspsykologi och Östers 
IF hade tre tränare som deltog: Andreas 
Sandberg, Emil Magnusson och Edvin 
Iversen. 

Verksamheten i Akademi/Ungdom/
Skola har även detta år letts av en 
Akademiledningsgrupp, som har haft ansva-
ret för att verksamheten. För både ledare/trä-
nare och spelare har det inneburit ett värde-
fullt stöd i den dagliga verksamheten. 

Under 2022 togs ett nytt steg i utveck-
lingen av Akademin, det på initiativ av 
Vito Stavljanin arbetades fram ett för-
slag på ett Tekniskt Hjärta som har 
målet dels att utveckla akademins verk-
samhet, dels utveckla samarbetet mel-
lan Akademin och A-elit. Nyckelorden är 
Planering-Utveckling-Utvärdering. 

Grundstommen är 4 block med en ansvarig 
för varje:
• Block 1 – Elit A-lag: Torbjörn Arvidsson
• Block 2 – Akademi Elit P16 till P19: Daniel 

Friberg
• Block 3 – Akademi P13 till P15: Andreas 

Sandberg
• Block 4 – Barn/Ungdom KMB till P12: 

Daniel Fröström

Dessutom ingår Akademichef och Sportchef.  

Vår spelarutbildningsplan är ett viktigt verk-
tyg för våra tränare i den dagliga verksam-
heten. Det pågår ett arbete med att revi-
dera Östers IF:s spelarutbildningsplan som 
kommer att fortsätta under 2023 med den 
nye Akademichefen som ansvarig. Det 
är av vikt att Östers IF har en uppdaterad 
Spelarutbildningsplan. 

I Östers IF:s stävan att fortsätta utveckla 
verksamheten, så har Akademi/ungdom/
skola även under 2022 haft samverkans-
möten med A-elit och det har skett genom 
utvecklingen av det Tekniska Hjärtat.  

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 Tränarutbildning 
C och Tränarutbildning B-ungdom och 
föreningsdomarutbilningar.

När det gäller de utbildningar på högre nivå 
så har: 
• Edvin Iversen och Jesper Johannesson 

genomfört UEFA B.
• Daniel Friberg deltagit i UEFA Youth Elit.
• Sanen Merdanic påbörjat tränarutbildning 

Målvakt B

Under hösten kunde Östers IF:s Akademi/
Ungdom/Skola i samverkan med RF SISU 
Småland bjuda in till en föreläsning med 
ämnet Barnkonventionen. Föreläsare var 
Susann Svärd som på ett föredömligt sätt 
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gick igenom de grundläggande artiklarna i 
Barnkonventionen ur ett Österperspektiv. Ett 
mycket uppskattat inslag som också följ-
des upp vid de två mentor/ledare möten som 
genomfördes i oktober.

RF SISU Småland och Idrottsvetenskapen 
vid Linnéuniversitetet har under 2022 bju-
dit till ett Organisationsledarnätverk som 
har bestått av 8 träffar med Föreläsningar, 
Workshops och Uppföljning. Östers IF 
har genom Hans Nygren-Bonnier, Daniel 
Fröström och Peter Wibrån representerat 
Östers IF.

Östers IF har också, tack vare RF SISU 
Smålands utbildningar kunnat erbjuda våra 
tränare och ledare även andra typer av utbild-
ningar och dessa har genomförts digitalt.

När det gäller föreningsdomarutbildningen 
så genomförde Östers IF den med våra spe-
lare födda -07. Emir Latifi som är domarutbil-
dad höll förtjänstfullt i den kursen.

Nu är förhoppningen att det under 2023 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. 

På grundskolenivå samarbetade vi med 
Thoréns Framtid och där genomfördes ett 
fotbollspass i veckan under våren 2022. 
Tyvärr blev det ingen förlängning av avtalet 
hösten 2022. Under 2022 inleddes en kon-
takt med Prolympia som på grundskolenivå 
kommer att etablera sig i Växjö från och med 
hösten 2023. 

Ansvarig för skolverksamheten under 2022 
var fram till den 15 februari Magnus Olsson. 
Därefter framtill den 30 maj var det Peter 
Wibrån som var ansvarig. Den 1 augusti tog 
Daniel Friberg över ansvaret. De ansvariga 
har tillsammans med övriga skolinstruktö-
rer genomfört utbildningarna på de båda 
skolorna.

Det samarbete med Aleholms Gymnasium 
som påbörjades förra året har fortsatt i år 
och Rasmus Nilsson har på ett förtjänstfullt 

sätt svarat för undervisningen som genom-
fördes en gång i månaden för det mesta 
i Sävsjö. Responsen från Aleholms 
Gymnasium är mycket positiv!

VÄRDEGRUND
”Vi är Öster-värdegrund och riktlinjer för 
Östers IF”.
Värdegrunden är ett av Östers IF:s viktigaste 
dokument som beskriver på hur vi tillsam-
mans ska leva upp till värdegrunden och 
dess riktlinjer i den dagliga verksamheten. 
 
Tillsammans har lagens mentorer och trä-
nare mer kontinuerligt jobbat med vär-
degrunden bland sina spelare. Ledorden 
Vilja-Gemenskap-Glädje-Respekt har varit 
grundläggande i samtalen med spelarna. 
Barnkonventionens grundläggande artiklar 
har också som tidigare nämnts varit ett vik-
tigt inslag i verksamheten.

Organisationen med mentorer i varje lag 
har slagit mycket väl ut. Samverkan med 
Johannes Grimheden från Svenska kyrkan 
men även ledare i Östers IF har varit mycket 
lyckat. Glädjande också hur väl lagen har 
tagit till sig arbetet med Värdegrunden som 
blivit en kontinuerlig del i lagens verksamhe-
ter under året. 

Under året har vi haft fyra Mentor/ledarmö-
ten fördelade på två under våren uppdelat 
på ett för KMB till P12 och det andra för P13 
till P19 och två på hösten. Dessa möten är 
oerhört betydelsefulla för att fånga upp hur 
lagen genomför den kontinuerliga uppfölj-
ningen av Värdegrunden. 

Under hösten vidtog ett arbete med att 
se över Östers IF:s dokument som rör 
Värdegrund, Riktlinjer, Verksamhetsplan 
Akademi/Ungdom/Skola. Det tillsattes en 
arbetsgrupp bestående av Johan L från 
styrelsen, Vito S, Hans N-B, Natalie S och 
efter den 1 november Robert G – Östers 
IFs nye Akademichef. Arbetsgruppen har 
haft ett antal möten under hösten. Arbetet 
med översynen räknas var klar våren 2023 
och därefter har styrelsen att besluta om 
förändringarna.

CERTIFIERINGEN
När det gäller Certifieringen 2022 nämn-
des redan i förra årets verksamhetsberät-
telse att det skulle bli stora förändringar 
och ett betydligt mer tidkrävande arbete. 
Förändringarna var bland annat att det 
blev 10 områden som skulle redovisas. 
Förändringen är nu 7 nivåer och där fören-
ingen väljer vilken nivå man vill uppnå. Den 
totala maxpoängen är 10 000 poäng. Östers 
Styrelse med underlag från certifieringsan-
svarig om vad som var rimligt beslöt att välja 
nivå 3 och då krävdes att vara över 5 000 
poäng. Vidare är det från 10 år upp till 19 år 
som utgör grunden för certifieringen.

Svensk Elitfotbolls certifieringsmodell är ett 
mått på hur kvalitativ verksamheten är. Efter 
ett mycket krävande arbete lyckades Östers 
IF till slut uppnå nivå 3 som var målet med 5 
214 poäng. Kan nämnas att Östers IF ham-
nade på 17:e plats och vad med det placerad 
bland de främsta föreningarna i Superettan 
och även före några allsvenska klubbar. 

Ansvarig för Certifieringsarbete har varit 
Hans Nygren-Bonnier som tillsammans med 
Peter Wibrån fram till den 31/5 och därefter 
Vito Stavljanin lett arbetet. Delaktiga i certi-
fieringsarbetet har tränarna i de olika lagen 
varit.

ÖVRIGT
Vi har fortsatt på den inslagna vägen att und-
vika tvingande försäljningsaktiviteter, utan i 
stället arbetat med olika former av uppdrag 
för att skapa intäkter. 

Ett stort tack till spelare, ledare, domare, 
föräldrasamordnare, föräldrar, samarbets-
partners, Kultur och Fritid i Växjö, RF SISU 
Småland och alla andra som på ett eller 
annat sätt har stöttat Akademi/ungdom/
skola under 2022.

Robert Grandén
Akademichef
Vito Stavljanin
Sportchef
Hans Nygren-Bonnier
Ansvarig Certifieringen
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ÖSTER I SAMHÄLLET
Varje gång jag ska berätta om året som 
varit känns det alltid som en evighet att 
tänka tillbaka till januari för ett år sedan. 
Men jag ska försöka ta er med på ett år 
med Öster i Samhället. 
 
När det nya året startar är vi mitt uppe i vår 
högsäsong med Nattfotbollen och har pre-
cis avslutat Alblebish Trophy med en före-
läsning av Martin Mutumba, en inomhustur-
nering på Araby Park Arena och en e-sport-
turnering där finalen sågs både online och 
på plats även den på Araby Park Arena. 
Där vill jag även börja med ett tack till 
Alexander Gitzelof och Arenan som alltid 
hittar tid och plats för Öster i Samhället. Vi 
vet att vi arbetar med samma målgrupp och 
samma mål och värderingar och tillsam-
mans blir vi bara starkare. Precis som det 
ska fungera i samhället.

Trots covid och ibland inställda akti-
viteter hade vi ett snitt på 197st del-
tagare under Nattfotbollsfredagarna i 
Tipshallen där 24% var tjejer och 76% kil-
lar. När sedan Nattfotbollen tog uppehåll 
i april så startade direkt planeringen för 
Kvartersfotbollen som kändes extra viktig i 
år igen med tanke på pandemin som varit. 
Vi kunde äntligen vara utomhus. 

Under Kvartersfotbollen samverkar vi med 
både Växjöbostäder och Victoriahem där vi 
anordnar spontanfotboll på fotbollsplaner i 
deras bostadsområden. 
 
Vi tycker alltid att Kvartersfotbollen är ett 
perfekt läge att kunna erbjuda ett par ung-
domar sina första sommarjobb då vi ofta 
möter lite yngre deltagare när vi kommer 
hem till deras kvarter. De unga sommarar-
betarna jobbar med äldre ledare som blir 
deras mentorer som stöttar och vägleder i 
arbetet som aktivitetsledare.  

Tio av tio gånger hittar vi så drivna unga 
som vi sedan kan bjuda in till fortsatt arbete 
i våra andra verksamheter. Så blev det även 
i år. Då vet vi också att de fått en bra intro-
duktion till vårt arbete. 

Under våren hinner vi också ge våra 
ledare utbildningstillfällen utanför Öster i 
Samhället. I april kunde vi t ex ge fortsatt 
utbildning inom SvFF tränarutbildning till 3 
st av våra ledare. 

En av våra roligaste nyheter för året var när 
A-lagsspelarna intog Centrumskolans åk 4 
för högläsning 1 gång i veckan under maj 
månad. De läste böcker speciellt utvalda av 
skolans bibliotekarie och pedagoger med 
olika karaktärer och genrer där de sedan 
hade empatiska samtal med klasserna uti-
från böckernas olika teman och såklart 
följde spelarena även med barnen ut på 
deras rast för att spela fotboll. Ett väldigt 
lyckat projekt som vi vill utöka under 2023.  

När sommaren sedan kommer är veck-
orna fyllda av Kvartersfotboll, paralagets 
seriesammandrag och upplärning av nya 
ledare. Under juli månad adderade vi även 
Sommarnattfotboll för första gången där vi 
under fredagarna spelade Nattfotboll utom-
hus på Arabyvallen mellan 21.00–00.00 
och där Araby Park Arena lånade ut sina 
grillar så vi kunde bjuda på grillat under 
kvällen.  

Oavsett om vi är i era kvarter på dagtid eller 
kvällstid anser vi att det viktigt att kunna 
närvara när skolorna är stängda så att 
alla barn och unga vet att det finns vuxna i 
deras närhet utanför hemmet.  

Sedan börjar skolorna igen vilket betyder 
att även vår Nattfotbollssäsong inom kort 
drar i gång. Vi startar alltid säsongen med 
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en Karriärsdag för alla våra ledare där årets 
tema var ”Maxa ditt CV”. Vi fick hjälp av våra 
Premiumpartners som bidrog med massor 
av härliga kollegor som tog sig an våra leda-
res personliga brev och CV. De fick under 
kvällen en-till-en hjälp med att skriva och 
utveckla sina befintliga eller helt nya doku-
ment. Resten av säsongen är det sedan vår 
möjlighet att ge dem ytterligare erfaren-
heter att kunna lägga till i deras cv. Under 
Karriärsdagen har vi också möjlighet att för-
bereda dem inför arbetet inom våra verksam-
heter samt att hitta och matcha mentorer till 
våra ledare.  

Sedan kommer ÄNTLIGEN oktober då 
Nattfotbollen återigen får ha sin premiär och 
under 2022 startade det verkligen med dun-
der och brak och över 300 deltagare vilket 
höll i sig hela året ut. Vi har haft mellan 300–
360 deltagare varje fredag och även om vi 
ökat vår ledarnärvaro står vi inför ett ange-
nämt problem – att vi behöver vara ännu fler 
på plats. 

Den 2 januari spelades även tidernas första 
paragrupp i LF-Cup där fyra lag från Småland 
deltog. Jag har varit på många turneringar i 
mitt liv men detta var den varmaste, gladaste 
och härligaste jag någonsin fått närvara på. 
Ett stort tack till Östers IF som anordnade 
denna minnesvärda dag och till alla ledare 
och spelare inom parasporten som gör detta 
möjligt för barn och unga som av olika anled-
ningar inte hittat sin plats inom andra fören-
ingar. Vi sitter redan nu i februari 2023 och 
planerar inför nästa LF-Cup där vi hoppas på 
fler deltagande lag och ännu godare stäm-
ning i Tipshallen. Håll utkik!  

Allt går i ett under året med Öster i Samhället 
och den ena aktiviteten byter av den andra. 
Allt för att göra fotbollen tillgänglig för alla 
barn och unga i Växjö under hela året och för 
att alla ska kunna ha en meningsfull fritid.  
 
Här vill jag även stanna upp och belysa det 
som händer när ingen ser, det som inte syns 
och det man inte hör om. Men i varenda akti-
vitet sker möten i olika former. Det kan vara 

möten mellan oss i styrgruppen och kom-
munen eller näringslivet. Det kan vara möten 
mellan ledare till ledare eller ledare till delta-
gare, deltagare till deltagare eller deltagare 
och ledare till näringslivet eller kommunen. 
 
Det är svårt att förklara men vi bygger ett 
osynligt nät i Växjö mellan individer som kan-
ske aldrig hade träffats och skapar relatio-
ner med alla aktörer i samhället där vi byg-
ger en respekt mellan olika stadsdelar, åldrar, 
kön och etniciteter för att bli ett VI i Växjö där 
vi värnar om vår stad. Där vi främjar hälsa, 
kamratskap och inkludering och där vi till-
sammans motarbetar utanförskapet.  
 
När jag rör mig i Växjö ser jag det osyn-
liga nätet överallt som jag vet fångar upp så 
många och som jag vet lyfter våra ungdomar 
när de behöver det samt förhindrar de att gå 
vägar som vi vet hade varit förödande.  

Öster i Samhället är mer än bara fotboll och 
även om vi älskar fotboll och alla goda saker 
som händer med hjälp av den så älskar vi 
människan lite mer.

Sara Lennqvist
CSR-Ansvarig
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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,  
Per Lindblad, Robert Surbevski, Emil A 
Jansson, Markus Holm

STIG SVENSSON-FONDEN 
Ordförande: Tommy Svensson 
Ledamöter: Peter Svensson, Ola Rydén
Suppleanter: Henrik Cajnerud, Peter Wibrån 

REVISORER 
Markus Andersson och Hans Petersson 

REVISORSSUPPLEANTER 
Victoria Rodin och Per Milton

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

A-LAG HERR 
Tränare: Srdjan ’Túfa’ Tufegdzic
Ass. tränare: Torbjörn Arvidsson
Målvaktstränare: Rasmus Rydén
Läkare: Anders Willstedt 
Fysioterapeut: Josefin Collbo 
Lagledare: Thomas Frisk 
Material: Jens Magnusson (Elit, U21,  
P19 & P17) 

P19 
Tränare: Daniel Friberg
Ass. tränare: Arnold Peterson
Målvaktstränare: Rasmus Rydén 
Fysioterapeut: Josefin Collbo 
Fys. tränare: Rasmus Elfgaard, HPC

P17 
Tränare: Edvin Iversen 
Ass. tränare: Erik Aspegren
Målvaktstränare: Erik Aspegren
Fysioterapeut: Josefin Collbo 
Fys. tränare: Rasmus Elfgaard, HPC

STYRELSER

LEDARE OCH TRÄNARE – ELIT

P16 
Tränare: Andreas Sandberg
Ass. tränare: Magnus Forslund
Målvaktränare: Andreas Sandberg
Lagledare: Fredrik Strandberg 
Ledare: Roger Olastuen
Mentor: Stefan Bergman

P15
Tränare: Rasmus Nilsson
Ass. tränare: Jacob Norrhult
Målvaktstränare: Erik Aspegren
Lagledare: Andreas Skagerlind
Ledare: Martin Glosax
Mentor: Bo Råsmark 

P14
Tränare: Jesper Johannesson
Ass. tränare: Mario Bobuiescu t.o.m. 30/6, 
Andreas Janhede.
Målvaktstränare: Sanen Merdanic
Lagledare: Peter Daniels, Ulrik Herbertsson
Föräldrasamordnare: Peter Daniels
Mentorer: Damir Ahmetovic, Johannes 
Grimheden

P13
Tränare: Daniel Fröström
Ass. tränare: Emil Magnusson, Henrik 
Ranagård, Magnus Mörstam
Målvaktstränare: Sanen Merdanic
Lagledare: Magnus Mörstam
Mentorer: Anders Vannestål, Roger Waern, 
Sanen Merdanic

P12
Tränare: Johan Gustavsson
Ass. tränare: Marcus Johansson, Marco da 
Silva, Ico Surbevski
Lagledare: Ico Surbevski
Ledare: Stefan Persson, Emma 
Hermansson, Magnus Petersson

Målvaktstränare: Sanen Merdanic, Stefan 
Persson
Mentor: Mattias Strömberg
Föräldrasamordnare: Martin Modig Citron, 
Lill Haraldsson

P11
Tränare: Daniel Kermfors
Ass. tränare: Andreas Helmersson, Kristian 
Lejon
Lagledare: Andres Pizzighello
Ledare: Mattias Svensson
Målvaktstränare: Sanen Merdanic
Mentor: Anna Klingberg
Föräldrasamordnare: Anna Klingberg

P10
Tränare: Henrik Gustafsson
Ass. tränare: Zoran Surbevski, Andreas 
Grufman, Per Andersson, Daniel 
Herbertsson, Andreas Wulff, Bo Råsmark, 
Michael Wiber
Mentorer: Johanna Gustafsson, Frida Wulf
Föräldrasamordnare: Ledarna i laget

P9
Tränare: Oscar Morén
Ass. tränare/ledare: Elin Karlsson, Ishaq 
Abdi, Jon Svensson, Magnus Axefeldt, Enis 
Asovic, Joel Persson
Mentorer: Simon Östemar, Dzumret Pelivani
Föräldrasamordnare: Tina Jakopson, Peter 
Andrén

P8
Tränare: Johan Axmarker
Ass. tränare: Marco da Silva, Andreas 
Öhman, Andreas Jörnefeldt, Mihail Dragan, 
Mattias Svensson
Mentor: Ingrid Palmgren
Föräldrasamordnare: Adele Demiri, 
Christian Andersson

LEDARE OCH TRÄNARE – UNGDOM
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P7
Tränare: Stefan Högberg
Ass. tränare: Patrik Winsth, Ashkan Elahi, 
Valton Hajdari, Abdelaziz Quinten
Mentorer: Stefan Högberg
Föräldrasamordnare: Stefan Högberg

P6
Tränare: Magnus Bringhed
Ass. tränare: Damir Sadic

KUL MED BOLL
Tränare: Jenny Larsson, Henrik Cajnerud
Ass. tränare: Stina Bjärshag, Alen Maslic, 
Joel Magnusson, Ramin Afram, Henrik 
Andersson, Ebba Cajnerud, Elsa Schöldberg, 
Johannes Ankarbranth, Alexander Zucconi 
Mazzini, Victor Grönqvist, Sandra Karlsson, 
Stefan Karlsson
Mentor: Jenny Larsson 

TEKNISKA HJÄRTAT
Ansvarig: Vito Stavljanin

BLOCKANSVARIGA
Block 1 A Elit–U21: Torbjörn Arvidsson
Block 2 P16–P19: Daniel Friberg
Block 3 P13–P15: Andreas Sandberg
Block 4 P10–P12: Daniel Fröström

SKOLA PROCIVITAS
Ansvarig skola: Peter Wibrån t.o.m. 30/5. 
Från 1/8 Daniel Friberg.
Instruktörer NIU: Peter Wibrån, Andreas 
Sandberg, Daniel Friberg
Instruktör LIU: Jesper Johannesson
HPC instruktör: Rasmus Elfgaard

SKOLA THORÉNS FRAMTID VT 22:
Instruktör: Jesper Johannesson

SKOLA ALEHOLMS GYMNASIUM:
Instruktör: Rasmus Nilsson

KOORDINATORGRUPPEN
Klas Persson, Daniel Fröström

MENTOR FÖRENINGSDOMARE 
Zika Petrovic

ANSVARIGA AKADEMI/UNGDOM/
SKOLA
Akademichef: Peter Wibrån t.o.m. 30/5. Från 
1/6 Vito Stavljanin. Från 1/11 på 20% Robert 
Grandén.
Akademiledningsgrupp: Peter Wibrån t.o.m. 
den 30/5, Hans Nygren-Bonnier, Daniel 
Friberg, Andreas Sandberg, Daniel Fröström, 
Torbjörn Arvidsson, Vito Stavljanin och från 
1/11 Robert Grandén.
Ansvarig Certifiering: Hans Nygren-Bonnier
Material: Jörgen Gustavsson
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Östers IF, Visma Arena 
Bollgatan 9, 352 46 Växjö 

Hemsida: ostersif.se 
Sociala medier: @ostersif


