Fotbollssektionens verksamhetsberättelse 2017
Sektionen har bestått av Ordförande Anders Larsson (Mörbylånga GoIF), Bertil Johansson
(Färjestadens GoIF), Kennert Georgsson (Högsrums FF), Bernt Johansson (Persnäs AIF),
Lennart Olsson (IFK Borgholm), Leif Rydberg (R/M IF) och Johanna Nilsson (Persnäs AIF)
Ungdoms ÖM: Finalerna i årets ÖM spelades på Runvallen och slutade enligt följande.
P 15 Färjestadens GoIF - IFK Borgholm 5-3
P 13 IFK Borgholm - Färjestadens GoIF 3-2
F 13 Färjestadens GoIF - RM/SSG 1-0
Junior
Färjestadens GoIF - RM/SSG 9-2
Dam ÖM:
Semifinalerna gick av stapeln efter 2016 års vattenbrist återigen på Tallhöjden. Där drog
Färjestadens GoIF (Mörbylånga) och Glömminge IF (IFK Borgholm) dom längsta stråna och
fick mötas i en rafflande och spännande final på Skansen. Efter 2-2 vid full tid och fick
avgöras i ett rafflande straffdrama där Färjestaden satte alla sina fem straffar mesans
Glömminge oturligt missade en straff så straffresultatet skrevs till 5-4 i Färjestadens favör
och totalt 7-6
Herr ÖM:
Även där gick semifinalerna av stapeln på Tallhöjden och dom två starkaste lagen blev
Böda/Högby (SSG IF) och Färjestadens GoIF (Mörbylånga GoIF).Även Herrfinalen spelades
på Skansen i Mörbylånga och blev en spännande tillställning som det nyblivna division 4
laget Färjestaden vann med 4-2.
Vi i sektionen vill gratulera lagen som vunnit sina respektive klasser i ÖM 2017 och vill
sända ett stort tack till dom bägge föreningarna som arrangerade respektive finalspel R/M IF
(Ungdom) och Mörbylånga GoIF (Senior) och även ett tack till Färjestadens GoIF för
arrangemanget för seniorernas semifinalspel. Publikmässigt så har det varit helt OK men det
kan alltid bli fler åskådare på våra fotbollsarrangemang hoppas vi. Så vi tar nya tag inför
2018 års ÖM.
Vi vill även sända ett stort och varmt tack till våra lokala sponsorer som Ölandsbladet för
matchannonseringen och matchreferaten. Ölands Köpstad som utser bästa spelare i finalen.
Grönhögsbröd/Sörens Bröd som ger pris till semifinalerna och finalerna samt till våra
bollsponsorer. Hjärtligt Tack alla sponsorer ni är Guld värda!!
Som avslutning vill Fotbollssektionen tacka alla fotbollsföreningar på Öland för det gångna
året och ser från emot 2018-års ÖM spel.
Fotbollssektionen ÖIK
Genom Anders Larsson

