
 

Verksamhetsberättelse 2018 för Fotbollssektionen, Ölands Idrottskrets 

 
 
Sektionen har bestått av Anders Larsson (sammankallande), Bertil Johansson, Bernt Johansson, Kennert 
Georgsson, Lennart Olsson och Johanna Nilsson 
 
Sektionens arbete utgörs huvudsakligen av att arrangera ÖM för herrar, damer, juniorer och ungdomar. 
 
 
Ölandsmästerskap 
2018 års mästerskap flöt på bra trots problem på damsidan då Glömminge IF (Glömminge/Algutsrum IF) 
lämnade återbud (WO) ett par veckor innan finalveckan på Tallhöjden skulle äga rum. Efter ”hårda” 
förhandlingar med R/M IF och Färjestadens GoIF så blev speldatumet det ursprungliga så finalveckan blev lite 
stukad med en damsemifinal och två semifinaler på herrsidan. 
 
Semifinaler Dam Semifinaler Herr 
R/M - Färjestaden 1-2 R/M - Böda/Högby 0-2 
Borgholm - Mörbylånga 1-0.  Glömminge - Färjestaden 2-2 (5-3 ef. straffar) 
 
Damfinalen blev mindre spännande då Färjestaden krossade Borgholm med 7-0.  
 
Herrfinalen blev mer rafflande då storfavoriten Glömminge förlorade på straffar mot Böda/Högby med  
6-5 (1-1 ef. full tid). 
 
Finalerna spelades på IP Borgholm. 2019 års semifinalarena Tallhöjden blir även årets Finalarena (27 Juli), 
semifinalerna går av stapeln 22 och 23 Juli. I år deltar 5 damlag och 9 herrlag. 
 
 
Ungdoms-Öm 
Ungdoms-Öm spelades på Enebacka i Algutsrum där tre finaler spelades i ett regnväder av guds nåde. Tyvärr 
har mina anteckningar från finalerna kommit bort när jag rensade ur min fotbollspärm men minnet säger att 
Borgholm vann herrjuniorklassen mot Färjestaden med 4-2 (?). Tyvärr var det få deltagande lag på flicksidan 
men vi hoppas på bättre deltagande 2019 i alla åldersklasser. 
 
Finaler (segrare i fet stil) 
Flickor 13: RM/SSG - Persnäs 
Pojkar 13: RM/SSG - Borgholm 
Pojkar 15: Borgholm - Färjestaden 
Herrjunior: Borgholm - Färjestaden 
 
 
Vi i Fotbollssektionen vill passa på att tacka alla klubbar som varit med och arrangerat finaldagarna i synnerhet 
och ALLA öländska fotbollsklubbar allmänhet för att ni krigar på för och hålla den Öländska fotbollen vid liv och 
Ölandsbladet har något att skriva om från Mars till Oktober. Vi ser fram emot 2019 års matcher och ”skrällar”. 
 
Vill även skicka ett extra stort tack till våra sponsorer till presentkort och limpor som sätter extra piff på 
semifinalerna och finalerna. 
 
 
Anders Larsson 
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