
Ölands Idrottskrets 

Fotbollssektionens verksamhetsberättelse för 2016 
 

Sektionen har bestått av Mattias Pettersson, Bertil Johansson, Bernt Johansson, 

Kennert Georgsson, Lennart Olsson, Leif Rydberg, Johanna Nilsson och Mattias 

Almswik. Sektionens arbete utgörs huvudsakligen av att arrangera ÖM för 

herrar, damer, juniorer och ungdomar.  
 

ÖM 
 

I år blev det ett lite annorlunda upplägg när det gäller semifinaler och finaler för 

damer och herrar. På grund av den rådande vattenbrist som vi hade på Öland 

bestämde vi tidigt i fotbollssektionen att årets semifinaler skulle genomföras och 

spelas på hemmaplan för den förening som hade lägst serietillhörighet och 

finalerna skulle sedan spelas på Runvallen. Vi fick dock tidigt vetskap om att 

Färjestadens GoIFs damer hade seriematch samma dag som finalerna skulle 

genomföras. Vi visste inte när vi tog ett nytt beslut om Färjestadens GoIFs 

damer skulle gå till final men för att ge dem samma förutsättningar att kunna 

spela finalen som de andra damlagen tog vi tidigt ett nytt beslut om att flytta 

damfinalen och lägga den på samma dag som ungdomsfinalerna och 

juniorfinalen skulle spelas. Dessa finaler ägde rum i Borgholm dagen efter 

herrfinalen. Herrfinalen spelades lördagen den 23 juli och ungdoms, junior, och 

damfinalen spelades söndagen den 24 juli. 

 

Herrar: 10 föreningar deltog i årets turnering. Årets semifinaler spelades mellan 

Mörbylånga GoIF-Runsten/Möckleby IF och Böda/Högby Glömminge IF. 

Mörbylånga vann den ena semifinalen efter straffar med 4-3 och den andra 

semifinalen vann Glömminge IF med 8-0. Finalen spelades mellan Mörbylånga 

GoIF och Glömminge IF. Glömminge IF vann finalen med 8-1 
 

Damer: I årets ÖM fotboll på damsidan deltog 6 lag. Semifinalerna spelades 

mellan IFK Borgholm-Färjestadens GoIF och Glömminge IF-Runsten/Möckleby 

IF. Färjestadens GoIF vann den ena semifinalen med 12-0 och Glömminge IF 

vann den andra med 3-1. Finalen spelades mellan Glömminge IF och 

Färjestadens GoIF. Färjestadens GoIF vann finalen med 4-2. 
 

Juniorer: I årets ÖM spel för juniorer herrar deltog 3 lag. Finalen spelades 

mellan Mörbylånga GoIF och Färjestadens GoIF. Färjestadens GoIF vann 

finalen med 6-1 

 

Ungdoms ÖM: Finalerna i årets ÖM för ungdomar spelades i Borgholm. 

Resultatet i året ÖM för ungdomar blev enligt följande: F11 Persnäs AIF - 

RM/SSG 2-9,  



F13 Färjestadens GoIF-Persnäs AIF 4-2, P11 RM/SSG-Persnäs AIF 5-4, P13 

Persnäs/Böda/Högby-IFK Borgholm 3-1, P15 Persnäs/Böda/Högby-IFK 

Borgholm 0-5 

 

Vi i sektionen vill gratulera lagen som vunnit ÖM 2016 och tacka 

Runsten/Möckleby IF och IFK Borgholm som stod som arrangörer under 

finalspelet.  
 

Sponsorer: Vi tackar Ölandsbladet för sponsringen av annonser till matcherna, 

Ölands Köpstad som utser bästa spelare i finalen, Grönhögsbröd/Sörens Bröd 

som ger pris till bästa spelare i semifinal och fin samt alla våra bollsponsorer.  
 

Avslutning: Sektionen tackar föreningarna på Öland för det gångna året och vi 

ser fram emot 2017 års ÖM spel. 
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