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UNGDOMS ÖM:  

 

2021 års finaler gick i år av stapeln på anrika Skansen i Mörbylånga. Året till ära 

så blev det spel i 4 av 6 åldersklasser. F13, P13, Dam och Herrjunior. Största 

glädjeämnet var att efter många års uppehåll så blev det en Damjuniorfinal.  

 

RESULTAT:  

F-13  

IFK Borgholm – Mörbylånga GoIF 2-1  

 

P-13   

RM/SSG – Färjestadens GoIF 3-1  

 

Damjunior  

Färjestadens GoIF – RM/SSG 9-1  

 

Herrjunior 

IFK Borgholm – Färjestadens GoIF 4-3 Efter förlängning  

 

Seniorernas semifinaler och finaler var på Tallhöjdens IP Färjestaden  

 

RESULTAT DAM: 

Semifinaler:  

RM IF – Glömminge/Algutsrum IF 3-0  

Färjestadens GoIF – Mörbylånga GoIF 6-1  

 

FINAL:  

RM IF – Färjestadens GoIF 2-1  

 

Sammanfattning: I en rafflande final lyckades RM gå segrande något 

överraskande ur striden med en uddamålsseger. Överraskande på så sätt att 

oddsen var troligen lägre 2020 än 2021 men dock välförtjänt. 

 

  



RESULTAT HERR: 

Semifinaler:  

IFK Borgholm – Mörbylånga GoIF 4-0  

Färjestadens GoIF – Högsrums FF 8-0  

 

FINAL:  

IFK Borgholm – Färjestadens GoIF 3-2 

Efter några år slit så lyckades Borgholm bevisa att dom är ett lag och räkna med 

i framtiden efter sin placering i toppen på Div.4 2020. I en jämn finalmatch så 

lyckades även dom likväl som i damfinalen hålla undan för Färjestaden och 

vinna med uddamålet.  

 

Medan RM Dam bröt Färjestadens svit på ex antal ÖM Guld så skiftas det om 

betydligt mer på Herrsidan vilket gör turneringen oerhört intressant och oviss.  

 

5 Damlag och 10 Herrlag deltog i årets upplaga. Det som gläds mest ändå efter 

ett par års WO matcher på damsidan så blev det spel och avgjordes ute på det 

gröna fältet istället föt med en WO seger. På herrsidan fick vi tyvärr en WO 

match i åttondelsfinalen mellan Degerhamn och Färjestaden. Då utsatt datum 

var satt så kom Corona restriktioner och sabbade det hela. Men i övrigt så var 

semifinalkvällarna och finaldagen välbesökt av frustrerade fotbollssupportrar 

från ön som törstat efter lokalfotboll än dock ingen Messi, Salah eller Ronaldo 

men likväl så viktiga lokala stjärnor som exempelvis Hampus Nelson, Jonte 

Jansson, Emil Börjesson och många många fler. 

 

Med dom orden vill jag tacka våra lokala föreningar, sponsorer, publik oavsett 

klubbmärke. Mina kollegor i fotbollssektionen (Bertil, Johanna, Stefan, Lollo, 

Lennart, Bernt och Kennert) där även skiftande klubbmärke visar att fotbolls-

Öland är enade fast deras sektionsordförande sen några år tillbaka är verksam i 

en Kalmarklubb. Ett sista extra STORT TACK till dom som arrangerade 

finaldagarna för senior och ungdomarna, Mörbylånga GoIF och Färjestadens 

GoIF för ett suveränt genomfört arrangemang.  

 

På återseende 2022 på våra gröna öländska planer. 

 

Mvh 
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Ordförande Fotbollssektionen  

Ölands Idrottskrets 

 


