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Ungdoms- ÖM 

 

Finalerna spelades på Rällavallen och Högsrums FF stod som arrangör och med 

Kenneth Georgsson som speaker. 

Tyvärr blev det ett missförstånd i P-15 finalen då Färjestadens GoIF 

dubbelbokat sig finaldagen, trolig förklaring till missödet var bristande 

kommunikation inom föreningen. Även tråkigt att det på damjuniorsidan inte 

blev någon final pga lagbrist. Men här följer finalresultaten. 

F-13 

Färjestadens GoIF – Persnäs AIF 3-0 

F-15 

RM/SSG IF – Färjestadens GoIF 4-2 

P-13 

IFK Borgholm – Färjestadens GoIF 0-10 

P-15 

IFK Borgholm – Färjestadens GoIF, WO till IFK Borgholm 

 

Dam-ÖM 

  

Årets upplaga av Dam-ÖM blev sämre än 2018. Efter 2018 strulet trodde 

Fotbollssektionen att det skulle bli ett större intresse av dam-öm men ack vad vi 

bedrog oss, WO efter WO lämnades och Färjestadens GoIF fick mästartiteln i 

”Kavaj”. Semifinalen mellan FGoIF- Glömminge/Algutsrum IF blev den 

moraliska finalen både på planen och skrivbordet. Här följer resultaten. 

 

Kvartsfinal 

GAIF – RM IF 3-1 

Semifinaler 

FGoIF- GAIF 4-0 

Mörbylånga GoIF – IFK Borgholm, WO Till Mörbylånga 

Final 

FGoiF – MGoIF   WO Till Färjestadens GoIF 

 

Herr-ÖM 

Kvartsfinalspelet blev rafflande och några av dom finaltippade klubbarna 

försvann (SSG IF och Färjestadens GoIF) Böda/Högby (fjolårs vinnarna) 

krigade sig fram till semifinal. Två otippade lag möttes i semifinal medans alltid 

favorittippade till guldet Glömminge/Algutsrum knep den sista semifinalplatsen. 

  

 

 



Semifinal 

Mörbylånga GoIF – RM IF 1-3 

GAIF – Böda/Högby IF 6-3 (2-2 ef full tid) 

  

Final 

GAIF – RM IF 4-2 (0-0 ef full tid) 

 

Semifinal och finalarena var Tallhöjden och arrangörskapet var med betyget 

MVG 

 

Till 2020 så blir det ändringar i spelschemat på Damsidan med tanke på dom två 

sista årens minskande(?) intresse så i år bestämmer klubbarna själva när 

kvarts/semifinalerna ska spelas så att dom ska bli av så nu är det upp till 

föreningarna och lösa speldatum. Herrarnas semifinaler spelas samma kväll på 

Tallhöjden och på Finaldagen spelas både Dam och herrfinalen. 
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