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Ordförande: Peter Hunt
Vice ordförande: David Bergström
   (Koncernchef from 18:e november)
Kassör:  Kjell Johnson Branzell
Sekreterare: Håkan Wetell
Ledamot:  Örjan Jerhammar
Ledamot:  Patrik Jönsson
Ledamot:  Christian Wahlström
Ledamot:  Anna Franzén 
Ledamot:  Thomas Walden
Suppleant:  Diana Lyrholm Ringborg 
   (Ledamot from 18:e november)

Valberedning
 
Ordförande: Håkan Lundqvist
   Stefan Stenström
   Eine Fredriksson

Revisorer

   Ola Jacobsson
   Ronnie Nordin

Manager

Tom 31:e maj Janne Andersson
From 1:e juni Jens Gustafsson

Medlemmar

Vid årets slut:    1157
Varav ständiga medlemmar:  140
Hedersmedlemmar:    16

Sammanträden

Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda sammanträden
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IFK Norrköpings ordförande Peter Hunt

När vi nu stängt böckerna för 2016, kan 
vi konstatera att föreningen redovisar ett 
rekordresultat. Mästerskapet 2015 var 
givetvis den största bidragande faktorn. 

Champions League-kvalersättning från 
UEFA, bidrag från SEF (Föreningen Svensk 
Elitfotboll) för spel i CL, ersättning för spelare 
som deltog i EM, spelarförsäljningar och ökad 
publik blev viktiga intäktskällor under året. 

Det goda resultatet fyller signifikant på IFK 
Norrköpings egna kapital som får till följd att 
föreningen hör till toppen i Svensk fotboll vad 
gäller ekonomisk styrka.

Hur ska vi då förvalta vårt nyvunna kapital?

Det vore lätt att spendera kapitalet 
på rekrytering av spelare externt för att 
eventuellt nå kortsiktiga framgångar. 

Vårt framgångsrecept de senaste åren 
har till stor del byggts på utveckling av egna 
talanger och jag ser ingen anledning till att 
ändra det konceptet. 

Säkert kommer vi att förstärka med 
några etablerade spelare framöver men 
att ytterligare utveckla vår akademi 
är huvudspåret. Det ger oss en stark 
föreningskultur med lokal förankring och om 
vi lyckas, även ekonomiska fördelar.

Styrelsen har tagit ett beslut om en ny 
fotbollscamp på Himmelstalund. Vi för 
en positiv dialog med kommunen om att 
överta ansvaret för skötsel av de befintliga 
fotbollsplaner som är belägna norr om 
Motala Ström. Vi vill bygga en inomhushall för 
elvamanna fotboll med tillhörande klubbhus. 
Hela investeringen, cirka 25 miljoner kronor, 

kommer isåfall att finansieras av IFK och skall 
ses som en åtgärd för att ytterligare utveckla 
vår ungdomsfotboll och vara till gagn för alla 
ungdomar i staden.

En annan prioriterad investering är 
att färdigställa södra läktaren. Ett 
planeringsarbete pågår för fullt och tanken är 
att integrera en sporthall i läktarbygget.

Om allt går enligt plan, kan en byggstart 
vara aktuell under 2018.

Arbetet med att fortsätta utvecklingen av 
Östgötaporten fortgår. Bostäder på Södra 
planen och förädling av befintliga ytor 
i anläggningen är några projekt under arbete.

2016 blev inte enbart ett bra ekonomiskt 
år. Representationslagets tredjeplats i 
Allsvenskan var också en liten bragd. Med 
en stor omsättning av spelare och ett 
managerbyte mitt i säsongen presterade 
ändå laget på hög nivå. Återigen europaspel!

Jag och klubbens Styrelse vill framföra vårt 
ödmjuka och stora tack till spelare, ledare, 
partners, publik, medarbetare och sist men 
inte minst, tack hela Norrköping för Ert stöd!

IFK Norrköping är idag en välmående 
fotbollsförening. Låt oss tillsammans befästa 
positionen, att tillhöra toppen i svensk fotboll 
över tid.

Vi har något riktigt spännande på gång…

Väl mött på Östgötaporten! 

Peter Hunt
Ordförande

"2016 – ett rekordets år"



IFK Norrköpings hållbarhetsarbete under året 2016

CSR, från engelskans Corporate Social 
Responsibility, innebär hur företag och 
organisationer tar ett aktivt ansvar för sin 
påverkan på samhället ur ett ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt perspektiv.

CSR handlar om hållbarhet, att långsiktigt 
och över tid agera på ett sådant sätt att man 
bidrar till en positiv samhällsutveckling. 

IFK Norrköping har lång erfarenhet av 
samhällsansvar och arbetar aktivt för att 
utveckla hållbarhetsarbetet i en rad olika 
CSR-projekt. Lagandan är samlingsnamnet 
för IFK Norrköpings hållbarhetsarbete, 
och det är här vi kanaliserar vårt 
samhällsengagemang. Lagandan definieras 
av värderingar, gemenskap, integration, 
hälsa och förebilder. Alla våra stadigvarande 
projekt är mätbara, och ett engagemang 
i Lagandan och våra projekt bidrar till en 
positiv samhällsutveckling i Norrköping.

BOLLIS – lek och spel
Startade höstterminen 2014 
i Marielundsområdet och är ett projekt som 
leds av fotbollsföreningarna IFK Norrköping, 
IF Sylvia och Assyriska IF i samarbete med 
Folkparksskolan, Matteusskolan, Vittraskolan, 
Söderporten och Kunskapsljuset. BOLLIS 
är en integrationsverksamhet för barn 8-13 
år som erbjuder barn i områdets skolor 
idrottsverksamhet och läxhjälp i anslutning 
till skoldagens slut. 

Projektet vill genom lek och spel förbättra 
ungdomars sociala och språkliga kompetens 
samt medverka till integration i svenska 
samhället i bostadsområden som saknar 
organiserad barn- och ungdomsfotboll 
(Marielund och Hageby i Norrköping). Idag 
omfattar BOLLIS cirka 150 barn.

Nattfotboll Hageby
I oktober 2015 startade IFK Norrköping, 
i samarbete med Assyriska IF och 
stiftelsen Goodsport, Nattfotboll Hageby. 
Stadsdelen Hageby klassas som ett socio-
ekonomiskt utsatt område, och syftet 
med Nattfotboll Hageby är bland annat att 
skapa en bättre sammanhållning bland 

ungdomar i närområdet. Under 2016, på 
lördagar mellan klockan 21:00 och 24:00, 
öppnades Hagebyhallen upp för organiserad 
spontanfotboll. Under 2016 registrerades 
1.785 deltagartillfällen, och i snitt deltog 48 
ungdomar vid varje tillfälle. Ett annat mål med 
Nattfotboll Hageby är att minska kriminalitet 
rörande så kallade småbrott, som exempelvis 
klotter och skadegörelse. År 2015 anmäldes 
1 169 brott i Hageby, under 2016 hade den 
siffran minskat till 1 081.

ViSiT
ViSiT – Viktiga supportrar i träning – 
genomfördes under 2016 i samverkan med 
Region Östergötland. 15 män, i åldersgruppen 
35-65 år och med ett BMI på över 28, erbjöds 
ett program med målet att gå ned i vikt och 
förbättra sina levnadsvanor. Deltagarna var 
supportrar till IFK Norrköping, och IFK var 
den första fotbollsklubben i Sverige som 
genomförde denna typ av projekt. 

I genomsnitt gick deltagarna ned 4,5 kg  
i kroppsvikt och minskade fettvikten med  
3,2 kg. 

Under 2017 kommer ViSiT att byta namn 
till FormCurvan och rikta sig till en större 
målgrupp – nämligen både män och kvinnor 
över 16 år, oavsett BMI, som vill förbättra 
sin hälsa och komma i form. Programmen 
kommer att genomföras i samarbete med 
IFK Performance Center, beläget under 
Östgötaportens ståplatsläktare Curva 
Nordahl – därav namnet FormCurvan.

CSR – Lagandan



Manschettknappar
 
Niklas Wennermark
Mats Larsson
Pär Eriksson
Mathias Lövefors
Edvin Forsberg
George Forsberg
David Josephsson
Alexander Sjöberg
Joar Thomsson
Sebastian Andersson
Andreas Blomqvist
Adin Bukva
Niclas Eliasson
Jón Gudni Fjóluson
Karl Holmberg 
Michael Langer

 
David Moberg Karlsson
Ihab Naser
Eric Smith
Andreas Vaikla
Eli Saliba
Jonas Andersson
Åmid Bargabriel
Malak Ertas 
Burim Haradinaj
Tommy Holmberg
Magnus Larsson
Claudi Martin-Callizo
Peter Nordell 
Jonny Petersson
Mattias Wahlberg
Andreas Wetell

Delas ut vid IFK Norrköpings årsmöte den 28:e februari 2017

Årets utmärkelser

Standar

Anna Franzén
Kjell Johnson Branzell
Diana Lyrholm Ringborg
Christian Wahlström
Jack Nordholm
Sarah Alkin
Karin Eriksson
Robert Pawlik
Erik Temelkowski
Jan Erik Wiklund

Nicklas Bärkroth
Joel Enarsson
Daniel Sjölund
Tesfaldet Tekie
Izudin Alic
Magnus Bergholm
Patrik Jonsson
Stefan Knutsson
Markus Pohlman

Berlock

Camilla Fleming
Åsa Stenmark
Malin Danielsson
Sofie Eriksson-Limedal

Maja Forsberg
Petra Blom Andersson
Hanna Petersson

Hedersmärke

Thomas Walden
Peter Cratz
Anders Borg
Morgan Björheden
Christian Rapp

Förtjänsttecken i guld

Eva Åberg

100 allsvenska matcher

David Mitov Nilsson



David Bergström, koncernchef, om bolagens verksamheter under året 2016

Parken Event & Arena AB
Bolagets verksamhet består av att 
anordna arrangemang i anslutning till 
elitfotbollen samt aktiviteter på och kring 
Östgötaporten. Det är att ansvara för driften 
av restaurangerna, pubarna och kioskerna på 
arenan. Vi anordnar mässor och event 
i Teknikhallen och i våra konferenslokaler, där 
skapar vi en kvalitativ mötesplats för våra 
gäster. IFK Norrköping FK är huvudägare
i Parken Event och Arena AB.

Vi har haft en bra säsong med stark 
publiktillströmning. Europaspel och en 
fantastisk prestation av vårt lag under 
säsongen har borgat för höga publiktal.

Bolaget har under året fått en långsiktig 
partner i Östgötaporten, som nu också är 
vårt nya namn på arenan.

Under verksamhetsåret har möjligheterna 
förbättrats för våra gäster att träffas och 
knyta kontakter genom vår nyöppnade 
Business Club. Vid våra hemmamatcher kan 
våra partners i en avslappnad miljö träffa och 
lyssna till inspirerande människor.

Konceptet har mottagits med ett stort 

intresse  och vi kommer att öka innehållet 
och kvaliteten ytterligare på detta koncept 
inför säsongen 2017. 

Inför 2017 kommer vår arena att vara 
en kontantfri arena. Detta främst för att 
förbättra arbetsmiljön och öka säkerheten för 
våra medarbetare.

Vi ska fortsätta vårt arbete med att höja 
upplevelsen och servicen till våra gäster 
vilket medför att vi under säsongen 2017 
öppnar fler försäljningsställen runt arenan. 

Ett projekt pågår med att kunna erbjuda 
en appbaserad beställningstjänst. Projektet 
innebär att beställning av mat och dryck 
sker via mobilen, för att därefter hämta ut 
sin order vid en utlämningsplats. Med denna 
teknik ska beställningen levereras snabbare. 

Målsättningen är att projektet lanseras  
fullt ut 2017/2018. 

Väl mött säsongen 2017 på Östgötaporten!

David Bergström
VD Parken Event & Arena AB
Koncernchef IFK Norrköping

"Ska höja upplevelsen"



David Bergström, koncernchef, om bolagens verksamheter under året 2016

"Förädla och utveckla"
AB Norrköpings Idrottspark
Bolaget ägs av Parken Event & Arena AB.

I bolagets uppdrag ingår att förvalta, 
upprusta och utveckla arenan Östgötaporten, 
så att anläggningen vid varje tillfälle uppfyller 
både nationella och internationella licenskrav 
för elitfotboll. Bolaget ska även främja en 
utveckling av arenan så att den kan utnyttjas 
till andra typer av arrangemang som stärker 
Norrköping som upplevelse- och besöksort.

Bolaget har under året färdigställt tidigare 
outnyttjade ytor på arenan. Vi har tecknat 
flera längre hyresavtal med externa företag 
inom främst hälso- och friskvård. 

Föreningens nya träningsanläggning,  
IFK Performance Center färdigställdes 
under verksamhetsåret. 

Detaljplanearbetet för att utveckla och 
förädla marken kring södra plan pågår. 
Det är en viktig del för att kunna fullfölja en 
sammanbyggnad av södra delen av arenan.

Detaljplanen beräknas antas under senare 
delen av 2018.

Under året har vi haft förmånen och 
utmaningen att anordna europaspel på 
arenan. Erfarenheten av vårt europaspel har 
vi glädjande nog nytta av även under 2017.

Bolaget har under året vunnit en kommunal 
upphandling om skötseldriften av Ektorp IP. 
Från 2017 och fyra år framöver så ansvarar 
vi för drift och underhåll av konstgräs och 
naturgräs på Ektorps IP. Med detta uppdrag 
så skapar bolaget synergifördelar med sin 
ordinarie verksamhet.

Bolaget ska fortsätta att förädla och 
utveckla arenan för att på så sätt erbjuda 
bättre förutsättningar för både fotbollen 
och vår publik samt våra hyresgäster, 
vilket sammantaget ska generera högre 
hyresintäkter för bolaget. 

David Bergström
VD AB Norrköpings Idrottspark
Koncernchef IFK Norrköping

IFK Performance Center AB
Bolaget ägs av Parken Event & Arena AB 
och verksamheten består i att driva en 
träningsanläggning.

IFK Performance Center driver en 
träningsanläggning på 1500 kvadratmeter 
under läktaren Curva Nordahl. Verksamheten 
startade i november 2016 och riktar sig även 
till allmänheten. 

Under verksamhetsåret har en organisation 
skapats och flera heltidstjänster har tillsatts 
för det operativa arbetet. 

Anläggningen har en toppmodern 
maskinpark och erbjuder flertalet olika 
träningsmöjligheter. All träning skapas utifrån 
IFK Norrköpings beprövade träningsmodell, 
IFK-modellen, där den dagliga personliga 
förbättringen och ständig uppföljning är 
i fokus.  

Träningsanläggningen ger IFK Norrköping 
ökade möjligheter för att lyckas i sin 
sportsliga utveckling. 

David Bergström
VD IFK Performance Center AB
Koncernchef IFK Norrköping



IFK Norrköping tog sig ann 2016 som 
regerande svenska mästare. 

Årets första utmaning var att försöka 
bortse från just det.

–Något vi påpekade från dag ett var att 
det inte går att leva på gamla resultat, 
säger Janne Andersson.

Janne Andersson tog saken i egna 
händer, bokstavligen, och rev ner allt som 
påminde om guldet i omklädningsrum och 
spelarkorridor.

–Av förklarliga skäl ville många fira guldet 
länge. För oss var det viktigt att gå vidare 
mentalt och sportsligt. Jag är glad och 
stolt (över guldet) nu – vilket alla som var 
inblandade ska vara – men det var viktigt 
att titta framåt i vardagen och att fortsätta 
utvecklas. Går man omkring och är halvmätt 
vinner man inga matcher. Det var ingången  
i säsongen.

Även om IFK Norrköping försökte bortse 
från det i vardagen så var det omöjligt att 
blunda för effekterna av fjolårets succé.

–I klubbmiljö lever man hela tiden med hotet 
att bli av med spelare. Det hotet var ännu 

större efter 2015. Vi valde redan i januari 
att ta in spelare för att ligga lite före om det 
skulle hända något, säger Janne Andersson.

Under årets första dagar såldes Alexander 
Fransson till FC Basel. IFK Norrköping 
skrev kontrakt med Eric Smith, Andreas 
Blomqvist och Jón Gudni Fjóluson. När det 
senare visade sig att Alhaji Kamara inte 
kunde fortsätta spela i någon liga som lyder 
under FIFA, på grund av ett medfött hjärtfel, 
värvades Sebastian Andersson  
från Djurgården.

IFK Norrköping åkte på träningsläger  
i Portugal och spelade Atlantic Cup mot FC 
Zenit, Lokomotiv Moskva och FK Jablonec.

–Tre jättebra matcher. Tanken var att känna 
på bra internationellt motstånd när IFK för 
första gången på många år skulle ut i Europa 
och kvala till Champions League.

Tävlingssäsongen sparkade igång med 
Svenska Cupen där IFK avancerade till 
slutspel före Jönköping Södra, Athletic FC 
United och Östersunds FK i gruppen.

Kvartsfinalen mot Malmö FF blev en 
aptitretare inför den allsvenska premiären 
en knapp månad senare. IFK Norrköping mot 
Malmö FF i Malmö.

–Vi hade marginalerna mot oss där – precis 
som i den allsvenska premiären senare. 
Mycket grinade mot oss i dom två matcherna. 
Vi hade lite med oss i guldmatchen 2015 och 
fick väl ”betala tillbaka”.

Kort före hemmapremiären mot Kalmar FF 
hade en stor nyhet briserat i fotbollssverige  
– epicentrum var Ektorpsgatan 1 i Norrköping.

IFK:s manager Janne Andersson hade 
utsetts till Sveriges näste förbundskapten 
och skulle tillträda sin nya tjänst i sommar.

–Jag kände att jag var tvungen att berätta 
det för laget i omklädningsrummet före 
matchen. Att det som skrevs var sant, jag 
skulle presenteras dagen efter och det gick 
inte att tysta bort det. Deras reaktion var 
häftig och det värmer när jag tänker på det  
– jag fick en stor applåd.

Janne Andersson manager 1:e december 2010–31:e maj 2016

"2015 var ingen slump"



IFK Norrköping gick ut på planen och 
spelade ut sitt fulla register. 4–1 mot  
Kalmar FF blev startskottet på en fantastisk 
vår och fortsättningen på en remarkabel svit.

Tio raka hemmasegrar med minst tre gjorda 
mål i varje.

Enda förlusten efter den allsvenska 
premiären i Malmö kom borta mot 
Falkenbergs FF.

–Egentligen tycker jag att vi fortsatte 
med samma vägvinnande spel som vi hade 
haft hösten före. Tio matcher i rad där vi 
producerade på det sättet är en enorm svit. 
Ska inte säga att det är världsrekord men 
det är nästan världsrekord i Allsvenskan. Det 
var kul att kunna visa publiken och alla andra 
att 2015 inte var någon tillfällighet. Det finns 
alltid tyckare och belackare i branschen men 
vi körde bara på. En stor eloge till spelarna för 
den våren dom presterade, riktigt starkt. Efter 
matchen mot Falkenberg var nästa gång jag 
var med och förlorade på Stade de France 
den 11:e september.

Sista matchen före sommaruppehållet 
var också Jannes sista som manager i IFK 

Norrköping. Dagarna före hade Arnór Ingvi 
Traustason sålts till Rapid Wien. 

Det blev ett mäktigt avsked.
–Trenden bröts där (0–0 mot IF Elfsborg) 

men personligen, det tacket jag fick av 
publiken och spelarna gjorde att jag verkligen 
gick hem med ett leende på läpparna, oerhört 
nöjd med hur långt vi hade kommit. Det finns 
många jätteduktiga människor – som jobbar 
med fotboll, tränar hårt och gör jättebra 
prestationer – som aldrig får hyllningar och 
visad uppskattning på det sättet. Därför är 
jag enormt ödmjuk och tacksam för att jag 
fick möjlighet att uppleva den avslutningen. 
Samtidigt vill jag passa på att tacka alla mina 
kära kollegor som gjorde det möjligt, som jag 
jobbade tillsammans med i IFK.

 
Text av

Jack Nordholm

Foto 
Peter Holgersson/Bildbyrån



Jens Gustafsson gjorde entré i IFK 
Norrköping under en hektisk sommar.

Traustason var såld. Transferrykten 
omgärdade flera spelare och matcherna 
avlöste varandra i ett rasande tempo 
med Champions League-kvalet mot 
Rosenborg i mixen.

–Det fanns en väldigt stark stabilitet 
i spelartruppen och i ledarstaben – för 
min del handlade det om att anpassa 
sig till det framgångsrecept som redan 
var uppbyggt, säger IFK Norrköpings 
manager.

IFK Norrköping slog Djurgårdens IF (1–0)  
och kryssade mot Östersunds FK (3–3)  
i Jens Gustafssons första allsvenska IFK-
matcher. Men där i mellan var det så det där 
Champions League-kvalet.

–Att vara med i den här typen av matcher 
är något som alla har drömt om. Det märktes 
absolut i och runt IFK Norrköping att det var 
något speciellt.

Dubbelmötet som skulle avgöras över 180 
minuter inleddes i Trondheim den 13:e juli.

IFK Norrköping hade redan värvat David 

Moberg Karlsson men fick inte registrera 
honom för spel före den 15:e och dagarna 
före blev Emir Kujovic klar för KAA Gent.

–Vi visste att vi skulle möta ett bra lag som 
skulle vara starka på hemmaplan. Vi redde ut 
det ganska bra under första halvlek men var 
lite olyckliga i början på andra när det damp in 
två mål, säger Jens Gustafsson.

Rosenborg BK hade 3–1 med sig till 
returmötet på Östgötaporten och ytterligare 
2–0 tio minuter in på den andra halvleken där.

Sedan stod IFK Norrköping för en riktigt 
mäktig slutforcering där man öste in tre mål 
på 20 minuter. Men den häftiga vändningen 
räckte inte för avancemang.

–Även om vi gick förlorande ur striden så 
påvisade vi verkligen vår styrka som lag 
under den alldeles lysande hemmamatchen. 
Jag tror att vi fick med oss väldigt mycket 
därifrån. Vi visade att vi fungerade som lag 
trots alla förändringar i truppen och insatsen 
blev ett startskott för hur hösten skulle kunna 
komma att te sig. Vi fick en skjuts vidare 
därifrån, säger Jens Gustafsson.

David Mitov Nilsson och Nikola Tkalcic 
var långtidsskadade sedan innan. Jón Gudni 
Fjóluson försvann efter hemmamatchen 
mot Rosenborg med ett brutet okben och 
i samma veva såldes Christoffer ”Totte” 
Nyman till Braunschweig. Nya i truppen var 
Michael Langer, Niclas Eliasson och Kalle 
Holmberg utöver tidigare nämnda David 
Moberg Karlsson.

I mitten på september gick Andreas 
Blomqvists korsband av.

Och IFK Norrköping bara fortsatte och 
fortsatte.
   
Den mäktiga sviten som hade påbörjats 
under våren fortsatte ända upp till 2–0  
i Östersund i slutet av september. 

18 förlustfria matcher i rad och 53 inspelade 
poäng på 23 omgångar. 

Läs den meningen en gång till! 
Efter 23 omgångar toppade IFK Norrköping 

Allsvenskan med en poäng mer än jagande 
Malmö FF.

Jens Gustafsson IFK Norrköpings manager from 1:e juni 2016

"Vi visade vår styrka"



–Det jag såg när jag kom till IFK var ett 
väldigt väl fungerande lag som var väldigt 
trygga i sitt sätt att agera och utstrålade ett 
positivt förhållningssätt. Det fanns en väldigt 
bra anda i laget som hjälpte de nya spelarna 
in i IFK Norrköpings sätt att spela. Samtidigt 
fick vi in nya egenskaper från dom som 
kunde hjälpa oss på andra sätt under hösten. 
Vi fick in en väldig fart i truppen som var 
utslagsgivande i många matcher. Samtidigt 
måste vi ta med att publiken hjälpte oss  
i många matcher också.

2016 var andra året i rad som IFK 
Norrköping hade ett publiksnitt över 10.000 
i hemmamatcherna på Östgötaporten.

–Efter Blomqvists skada tunnades vi ut 
ännu mer. Möjligheten att ta in nya spelare 
fanns inte. Vi fortsatte på den inslagna vägen 
med att ge yngre killar möjligheten. En av 
dom var Tesfaldet Tekie som spelade till 
sig ett starkt förtroende. Det handlade om 
att köra på och utveckla det som fanns här. 
Sedan hade vi en dipp mot AIK borta (0–6) 

där skador och avstängningar gjorde så att 
vi fick ställa upp med många spelare som 
inte hade spelat på länge. Det var en tuff 
smäll men jag tycker ändå att vi parerade den 
ganska bra under avslutningen av säsongen.

Malmö avslutade starkt och säkrade 
guldet i den 28:e omgången.

–Många som var med och vann guld 2015 
var borta under slutet av säsongen 2016. För 
oss var det väldigt viktigt att se till så att vi 
hela tiden spelade den fotboll som gjorde att 
så många som möjligt kunde använda sina 
bästa egenskaper. Vi spelade in 60 poäng – 
vilket är alldeles lysande. Att vi lyckades följa 
upp guldet med en tredjeplats är något som 
alla inblandade bör vara väldigt stolta över 
med tanke på alla förändringar i laget.
 

Text av
Jack Nordholm

Foto 
Peter Holgersson/Bildbyrån



Allsvenskan 2016

Nr   Namn   S Mål Ass P
2.  Henrik Castegren 4 0 0 0
3.  Jón Gudni Fjóluson 16 1 0 1
4.  Andreas Johansson 30 1 0 1
5.  Christoffer Nyman 19 9 5 14
6.  Linus Wahlqvist  28 2 1 3
7.  Andreas Blomqvist 18 3 2 5
8.  Nicklas Bärkroth 22 4 7 11
9.  Arnór Ingvi Traustason 9 2 3 5
9.  David Moberg Karlsson17 2 3 5
10.  Emir Kujovic  9 7 3 10
11.   Christopher Telo 27 1 1 2
13.   Erik Lindell  0 0 0 0
14.   Eric Smith  10 0 0 0
15.   Marcus Falk Olander 11 0 1 1
16.   Joel Enarsson  5 0 0 0
17.   Kalle Holmberg  12 4 1 5
19.   Sebastian Andersson30 14 3 17
20.  Daniel Sjölund  27 2 4 6
21.   Andreas Hadenius 20 1 0 1
22.  Marwan Bazi  0 0 0 0
23.  Niclas Eliasson 13 1 2 3
24.  Gentrit Citaku  1 0 0 0
25.  Filip Dagerstål  16 0 1 1
26.  Adin Bukva  3 0 0 0
27.  Tesfaldet Tekie  26 0 2 2
28.  Mohanad Jeahze 0 0 0 0
30.  Nikola Tkalcic  10 3 2 5 
Målvaktsligan
Nr    Namn  S  R-%  0:or
1.      Andreas Vaikla  13 79%  5
29. Julius Lindgren  0 0  0
31.  Kenneth Udjus  0 0  0
31.  Michael Langer  13 70%  4
91.  David Mitov Nilsson 5 68%  1

Individuell spelarstatistik

1. Malmö FF  30 21-3-6   60-26 66
2. AIK   30 17-9-4   52-26 60
3. IFK Norrköping 30 18-6-6   59-37 60
4. IFK Göteborg 30 14-8-8   56-47 50
5. IF Elfsborg 30 13-9-8   58-38 48
6. Kalmar FF  30 12-8-10  45-40 44
7. Djurgårdens IF 30 14-1-15   48-47 43
8. Östersunds FK 30 12-6-12  44-46 42
9. Örebro SK  30 11-8-11    48-51 41
10. BK Häcken 30 11-7-12    58-45 40
11. Hammarby IF 30 10-9-11   46-49 39
12. Jönköpings S:a 30 8-11-11    32-39 35
13. GIF Sundsvall 30 7-9-14    38-54 30
14. Helsingborgs IF 30 8-5-17    34-52 29
15. Gefle IF  30 6-9-15    34-56 27
16. Falkenbergs FF 30 2-4-24   25-84 10

Sluttabell

Statistik

1. Malmö FF  15 12-1-2    30-9 37
2. IFK Norrköping 15 11-2-2    40-17  35
3. IFK Göteborg 15 10-4-1   28-16  34
4. AIK   15 9-6-0    27-9  33
5. IF Elfsborg 15 9-4-2    35-16  31
6. Östersunds FK 15 9-1-5    26-18  28
7. Kalmar FF  15 7-4-4    25-17  25
8. Djurgårdens IF 15 8-1-6    27-22  25
9. BK Häcken 15 7-2-6    38-24  23
10. Örebro SK 15 6-5-4    22-27 23
11. Hammarby IF 15 5-6-4   29-26  21
12. Jönköpings S:a 15 4-8-3   13-13  20
13. Helsingborgs IF 15 5-1-9   20-26 16
14. GIF Sundsvall 15 4-3-8   21-25 15
15. Gefle IF  15 2-6-7   15-26 12
16. Falkenbergs FF 15 1-2-12   13-37 5

Hemmatabell

1. Malmö FF  15 9-2-4    30-17  29
2. AIK   15 8-3-4    25-17  27
3. IFK Norrköping 15 7-4-4    19-20 25
4. Kalmar FF  15 5-4-6    20-23 19
5. Örebro SK  15 5-3-7    26-24  18
6. Djurgårdens IF 15 6-0-9    21-25 18
7. Hammarby IF 15 5-3-7    17-23 18
8. IF Elfsborg 15 4-5-6    23-22  17
9. BK Häcken 15 4-5-6    20-21 17
10. IFK Göteborg 15 4-4-7    28-31 16
11. Jönköpings S:a 15 4-3-8    19-26 15
12. Gefle IF  15 4-3-8    19-30 15
13. GIF Sundsvall 15 3-6-6    17-29 15
14. Östersunds FK 15 3-5-7    18-28 14
15. Helsingborgs IF 15 3-4-8    14-26 13
16. Falkenbergs FF 15 1-2-12   12-47 5

Bortatabell

Allsvenska skytteligan
John Owoeri   BKH 17
Sebastian Andersson IFK 14
Vidar Kjartansson  MFF 14

Publiksnitt hemma
Hammarby IF  22 885
Malmö FF   17 841
AIK   16 431
Djurgårdens IF  13 393
IFK Göteborg   11 786
IFK Norrköping  10 449
IF Elfsborg   7 432



Tolv spelare representerade tre olika nationer under 2016

Landskamper 2016 A U21 P

Sverige
Filip Dagerstål  - 4 1
Linus Wahlqvist  3 6 -
Mohanad Jeahze  - - 3
David Moberg Karlsson - 3 -
Nicklas Bärkroth  2 - -
Tesfaldet Tekie  - - 2
Adin Bukva   - - 4
Christoffer Nyman  5 - -
Emir Kujovic   5 - -

Estland
Andreas Vaikla  2 2 -

Island
Jón Gudni Fjóluson  1 - -
Arnór Ingvi Traustason 10 - -

IFK i landslagen
Totalt   A U21 P

Sverige
Andreas Hadenius  - - 1
Christopher Telo  - - 3
Filip Dagerstål  - 4 22
Linus Wahlqvist  3 13 15
Marcus Falk Olander - 1 15
Mohanad Jeahze  - - 10
Andreas Blomqvist  2 8 -
David Moberg Karlsson - 5 17
Eric Smith   - - 14
Nicklas Bärkroth  4 11 25
Niclas Eliasson  - - 12
Tesfaldet Tekie  - - 10
Adin Bukva   - - 6
Christoffer Nyman  7 4 3
Emir Kujovic   5 4 -
Gentrit Citaku  - - 41
Karl Holmberg  - 1 29
Sebastian Andersson - 1 -

Estland
Andreas Vaikla  2 2 12

Makedonien 
David Mitov Nilsson 1 - -

Island
Jón Gudni Fjóluson  10 11 -
Arnór Ingvi Traustason 12 12 7

Kroatien
Nikola Tkalcic  - - 1

Finland
Daniel Sjölund  37 - -



Stefan Hellberg, assisterande tränare, om U21-lagets säsong år 2016

U21-säsongen 2016 började och slutade 
på Östgötaportens konstgräs. En 
fantastisk grundserie med rekordtidigt 
avancemang följdes upp med ett lite 
tyngre slutspel där IFK Norrköping 
med små marginaler missade att nå 
finalplatsen.

–Vi hade en stark trupp från början och 
när det fattades spelare från A-truppen 
så fyllde vi på med spelare från Sylvia, 
säger Stefan Hellberg.

2015 föll IFK Norrköping på målsnöret i U21-
finalen mot Djurgården efter att ha kommit 
tvåa i grundserien och därefter spelat sig 
igenom slutspelsgruppen. Därför var siktet 
även 2016 inställt på att spela final.

Grundserien rullade igång i början av mars, 
drygt tre veckor tidigare än den allsvenska 
premiären borta mot Malmö och en vecka 
tidigare än övriga lag i U21 Allsvenskan Norra.

På Östgötaporten inför närmare hundratalet 
åskådare öppnade Norrköping serien med en 
1–0-vinst mot Gefle. Mars månad rullade på 
med ytterligare tre vinster och ett IFK blandat 
med yngre spelare från IF Sylvia kopplade 
snart greppet om förstaplatsen i serien. Och 
det under tiden A-laget var i slutskedet av 
sin försäsong med träningsmatcher mot 
Åtvidaberg och Djurgården.

Under vårsäsongen vann IFK Norrköping 
elva av tolv möjliga matcher. Mot AIK, på 
Djursholms IP, mönstrade IFK Norrköping 
i juni ett A-betonat U21-lag på grund av det 
pågående EM-uppehållet i Allsvenskan. 

Slutsiffrorna 7–2 talade sitt tydliga språk.
På Östgötaporten fick sen hemmapubliken se 
sex olika målskyttar i 7–0-segern mot Örebro.

Även den med en hel del A-lagsspelare 
involverade. Veckan efter kunde Norrköping – 
redan i slutet av juni – säkra slutspelsplatsen 
efter 2–0 hemma mot GIF Sundsvall.

–Det kanske var den bästa grundserien vi 
har gjort – vi tog väldigt mycket poäng och 
blev klara för slutspelet tidigt, säger Stefan 
Hellberg.

När del två av säsongen 
drog igång efter en 
månads uppehåll var 
det med en ny målvakt 
mellan stolparna. Michael 
Langer som hämtades in 
från Tampa Bay Rowdies 
gjorde debut i IFK-dressen 
i 7–1-segern mot Sirius. Ett 
ungt Norrköping föll sedan  
i epilogen mot Hammarby.

Då var redan förstaplatsen säkrad.
–När det fattades spelare från A-truppen 

så har vi fyllt på med spelare från Sylvia och 
de är bättre förberedda nu än vad de var när 
de spelade i juniorlaget. De är mer vana vid 
seniorfotboll och det är en fördel för oss.

I slutspelsgruppen lottades IFK mot U21 
Superettan-vinnaren Brommapojkarna, och 
tvåan respektive trean Elfsborg och Malmö 
från U21 Allsvenskan Södra.
   1–1 mot BP i den första matchen följdes upp 
med seger (4–1) hemma mot Malmö och 0–0 
i returen på Hyllie IP.

I slutet av september skrev Pontus Almqvist 
på ett lärlingskontrakt med IFK Norrköping.

Mot Elfsborg gjorde han sitt första mål och 
i matchen efter, mot BP, nätade han för andra 
gången. Dessvärre bidrog ett sent självmål till 
att Norrköping kammande noll och i den sista 
matchen mot Elfsborg lyckades IFK inte få hål 
på bortalaget mer än en gång. 1–1 innebar att 
säsongen tog slut där och då.

–När vi kom in i slutspelet hade vi ett bra 
läge att ta oss vidare om vi hade vunnit sista 

"U21-miljön är viktig"



matchen. Då hade vi gått till final. Men vi 
hade svårt att göra mål under hösten och 
vi hade ett lite tunnare lag i och med att vi 
prioriterade bort vissa matcher på grund av 
Allsvenskan, säger Stefan Hellberg.

Som helhet ett bra år där prestation och 
utveckling varit i fokus.

–Matcherna ska hålla en sådan bra kvalitet 
att de unga spelarna kan bli bättre och att de 
äldre får en chans att spela i en bra miljö när 
man för tillfället inte spelar i A-laget – för att 
man varit skadad eller av annan anledning.

Det viktiga är att inställningen och insatsen 
är tillräckligt bra för att utvecklas eller komma 
tillbaka.

–Det har varit styrkan hos IFK och alla de 
här unga spelarna har gått genom U21. Det är 
en jätteviktig faktor.

Tidigare har bland annat IFK-
killarna David Mitov Nilsson, 
Christoffer Nyman, Alexander 
Fransson och Linus Wahlqvist 
tagit vägen via U21-laget. 2016 var 
det Henrik Castegren och Adin Bukva som 
debuterade i A-laget efter matchning i U21. 
Erik Lindell och Mohanad Jeahze har också 
funnits med på bänken i Allsvenskan efter att 
ha spelat regelbundet i U21.

–Därför är det väldigt viktigt att ha ett bra 
U21-lag, det går aldrig att komma ifrån. Om 
man sen är i troppen eller inte – att laget är 
tillräckligt bra är viktigt. Miljön är också viktig. 
Den ska vi försöka behålla. Ska vi vara bra så 
ska vi hänga på i toppen och gå till slutspel 
varje år.

Text av:
Jimmy Åkesson

Matcher, grundserie
7/3 H Gefle IF  1–0   (0–0)
14/3 H Djurgårdens IF 4–3   (1–1)
21/3 B GIF Sundsvall 4–1   (1–0)
29/3 H AIK   4–0   (3–0)
12/4 B Örebro SK  3–0   (1–0)
19/4 H Sirius   5–1   (4–1)
5/3 B Gefle IF  5–0   (2–0)
10/5 H Hammarby IF 4–0   (2–0)
24/5 B Djurgårdens IF 0–3   (0–2)
16/6 B AIK   7–2   (3–0)
21/6 H Örebro SK  7–0   (5–0)
27/6 H GIF Sundsvall 2–0   (1–0)
25/7 B IK Sirius  7–1   (3–0)
9/8 B Hammarby IF 0–2   (0–0)

10 mål: Joel Enarsson. 6: Ihab Naser, 
Sebastian Andersson, Gentrit Citaku. 
5: Marwan Bazi. 4: Adin Bukva, Henrik 
Castegren, Erik Lindell. 3: Andreas Hadenius, 
Tidjani Diawara. 2: Antonios Abdul Ahad, 
Pontus Almqvist, Tess Tekie, Christoffer 
Nyman, Niclas Eliasson. 1: Mathias Florén, 
Sanel Hamzic, Christopher Telo, Felix 
Bengtsson, Nicklas Bärkroth, 
Eric Smith.

Interna skytteligan

IFK Norrköping 14 12-0-2   53-13 36
Djurgårdens IF 14 9-3-2    27-14 30
Hammarby IF 14 7-3-4    25-22 24
IK Sirius   14 5-2-7    21-33 17
AIK   14 4-3-7    31-43 15
GIF Sundsvall 14 4-2-8    26-28 14
Gefle IF  14 3-3-8    17-25 12
Örebro SK  14 2-4-8    11-33 10

Tabell, U21 Allsvenskan Norra

Brommapojkarna 6 3-1-2 15-12 10
IF Elfsborg  6 3-1-2 15-14  10
IFK Norrköping 6 2-3-1 11-6 9
Malmö FF  6 1-1-4 10-19  4

Tabell, slutspel

Matcher, slutspel
29/8 H Brommapojkarna 1–1   (1–1)
13/9 H Malmö FF  4–1   (3–0)
27/9 B Malmö FF  0–0   (0–0)
4/10 B IF Elfsborg  3–0   (1–0)
10/10 B Brommapojkarna 2–3   (2–1)
18/10 H IF Elfsborg  1–1   (1–0)



Säsongen 2016 innebar ytterligare 
ett spännande år för IFK:s barn- och 
ungdomsverksamhet. 

I takt med att föreningens A-lag fortsatte 
prestera goda resultat sjösattes en rad 
projekt i syfte att stärka verksamheten för 
våra barn- och ungdomsspelare.

Ett stort projekt som växte fram under 
2016 var den nu planerade flytten av stora 
delar av barn- och ungdomsverksamheten 
till Himmelstalund. I takt med vår ökade 
ungdomssatsning har behovet av en större 
anläggning blivit aktuell och det lades under 
året en grund för att arbeta vidare med 
frågan under 2017. En betydande del av 
planen med att bygga en träningsanläggning 
på ”Himpan” är att slå upp en fullstor 
fotbollshall. Vi ser förstås med spänning fram 
mot att följa utvecklingen.

Föreningen genomförde under året ett 
projekt i syfte att lära sig mer om hur spelare, 
ledare och föräldrar upplever sin situation 
inom klubben. Betoningen låg på psykisk 
hälsa, välmående och motivation. 

Projektet lockade även stor medial 
uppmärksamhet och kommer under 2017 
resultera i en rapport som sammanfattar 

projektet samt lämnar förslag på 
utvecklingsområden.

Ett samarbete mellan IFK Norrköping, 
IF Sylvia och Assyriska IF driver 
integrationsprojektet BOLLIS Lek och 
spel sedan 2014 och Läs och räkna med 
BOLLIS sedan 2016. Projektet innebär att 
barn och ungdomar från skolor i Marielunds- 
och Hagebyområdet bland annat erbjuds 
bollek och läxhjälp efter skoltid, samt 
övning i frågor om respekt mot kamrater 
och ledare. Närmare 200 elever (40% 
tjejer och 60% killar) i årskurs 2 till 6 på 
Matteus, Folkparksskolan, Vittraskolan, 
Söderportsskolan och Kunskapsljuset har 
deltagit i verksamheten under året.

Ovan nämnda projekt och arrangemang 
är förstås endast några exempel på vad som 
hände under 2016. Det har förstås också 
tränats och spelats matcher där omkring 
375 lirare bidragit till att föreningen hållit 
fler sammankomster (träningar, matcher, 
utbildningsträffar etc.) än någonsin. Det 
känns inspirerande att ta med sig in i 2017.

Daniel Bäckström
Barn- och ungdomsmanager

En genomgång av IFK Norrköpings barn- och ungdomsverksamhet

BoU–verksamheten

Barn och ungdomsutskottet
Barn- och ungdomsutskottet har under året 
haft sex BoU-möten. Utöver dessa har vi 
genomfört sex BoU-träffar med samtliga 
ledare och följande teman: Verksamhetsidén/
Mot Nya Mål, Barn och ungdomars 
utveckling, Spelarutveckling, Ledarutveckling, 
Föreningsutveckling och Utvärdering.

Dessutom har det genomförts träffar  
i olika lärgrupper i samarbete med SISU där vi 
redovisat cirka 2000 studietimmar.

BoU-utskottet 2016 med ansvarsområden
BoU-manager: Daniel Bäckström
Koordinator P5-P9: Stefan Johnsson
Koordinator P10-P13: Daniel Lindahl  
och Rickard Larsén 
Tränare U16: Anes Mravac

Tränare U17: Tony Martinsson
Utvecklingsgruppen: Magnus Elving
Styrelserepresentant: Patrik Jönsson

Utvecklingsgruppen
Utvecklingsgruppen har under 2016 följt 
upp delar av verksamheten P10-U14, med 
särskild inriktning på praktisk tillämpning av 
innehållet i IFK:s utbildningsplan för barn- 
och ungdomsverksamheten (se hemsidan).

Utvecklingsgruppen har också fortsatt projektet 
med att analysera orsaker kring att flera spelare 
under slutet av 1990-talet och 2000-talet 
lyckats gå den långa vägen, från IFK Norrköpings 
barn- och ungdomsverksamhet till elitfotboll, 
inte bara i vårt representationslag utan också på 
många andra håll. Projektet har nu kommit minst 
halvvägs och bygger på ett stort antal 



intervjuer med berörda spelare, ledare 
och styrelseledamöter. En historisk översikt 
kommer att ingå i analysen.

Tanken är att IFK ska kunna ta tillvara 
framgångsfaktorer i utbildningsledet,  
i mottagarledet, i vissa organisatoriska delar, 
bland annat i fråga om träningsanläggningar, 
för att om möjligt kunna fortsätta på samma 
glädjande linje i framtiden.

BoU-kansliet
BoU-manager och tränare för IF Sylvia: 
Daniel Bäckström
Koordinator P5-P9/skoltränare: 
Stefan Johnsson
Koordinator P10-P13/skoltränare: 
Daniel Lindahl och Rickard Larsén
U15-tränare/skoltränare: Joel Bäckström
U16-tränare/koordinator 
fotbollsgymnasiet: Anes Mravac
U17-tränare/skoltränare: Tony Martinsson

Utbildning
Vi har under året genomfört utbildningar 
för egna och externa ledare: C-diplom på 
våren (13 egna ledare och sex externa) och 
hösten (14 egna och sju externa). Vi har även 
genomfört Fotbollens träningslära, Fotbollens 
psykologi och Fotbollen i samhället för 
spelare i U14-U17, Rent spel, Kamratskap och 
Ledstjärnor för P7-P9, samt Idrottshälsa för 
P10, Individen i centrum för P11, Mitt lag för 
P12 och Idrottskunskap/fotboll för P13.

Extra- och specialträning
Under året har våra spelare i åldrarna 
P10-P15 haft möjlighet att träna extra 
en gång i veckan genom extra- och 
specialträningar.
Extratränare: Jonas Andersson, 
Specialtränare: Anders Borg Carrum.

Målvaktsträning
Målvaktsträning i åldern P12-P13 har 
genomförts en gång i veckan, i U14-U16 två 
gånger i veckan och i U17 tre gånger i veckan.
Målvaktstränare: Maths Elfvendal, Tommy 
Ringman och Ronnie Maxe.

IFK-campen
130 ungdomar från 30 olika föreningar 
provade på att leva som fotbollsproffs under 
tre dagar på höstlovet (26-28 oktober). 
Förutom fem träningspass ingick boll, 

matchtröja och två biljetter till 
den allsvenska matchen mellan 
IFK Norrköping och IFK Göteborg. 
På träningspassen besöktes 
grupperna av A-lagsspelare. 
Campen avslutades med att 
deltagarna samlades inne på A-plan för att få 
träffa A-lagsspelare och autografskrivning.

Champions League (f.d. Europaligan)
Champions League har genomförts med 
sex lag i Teknikhallen. Ligan har omfattat 
årsgrupperna P7 och P8 och spelas utan 
serietabell enligt ”Five a side”-spel.
Ansvariga: Stefan Johnsson och 
föräldragruppen för P8.

Premier League (f.d. Engelskaligan)
Premier League har omfattat 16 lag i 
årsgrupperna P8-P12 med ”Five a side”-spel 
i Ektorpshallen under vinterhalvåret. Ligan 
startade 1979 och spelas utan serietabell. 
Ansvariga: Daniel Lindahl, Rickard Larsén 
och föräldragruppen för P12.

Bollekskola P5-P6
Bollekskolan bedrivs året runt och deltagarna 
har där möjlighet att prova på bollek, 
bollteknik och bollspel. 

I Bollekskolan har cirka 100 barn varit 
verksamma under ledning av elva ledare  
i Teknikhallen och Jönsbergska idrottshallen.
Koordinator: Stefan Johnsson.

Fotbollsskola P7
P7: 36 spelare fördelat på tre femmannalag 
som deltagit i lokala cuper och Champions 
League. Åtta ledare har genomfört 
träningarna som bedrivits i Teknikhallen och i 
Jönsbergska idrottshallen.
Koordinator: Stefan Johnsson. 

Fotbollsskola P8-P9
P8: 36 spelare fördelat på tre femmannalag 
som deltagit i sammandrag och lokala cuper 
samt Champions League där årsgruppens 
ledare och föräldragrupp varit ansvariga för 
genomförandet. 

Årsgruppen gjorde sin premiär i Premier 
League. Sju ledare har genomfört träningarna 
som bedrivits i Teknikhallen och på 
Jönsbergska.
Koordinator: Stefan Johnsson.
Kontaktledare: Andreas Wetell.



P9: 34 spelare fördelat på tre 
femmannalag som deltagit i 
sammandrag, lokala cuper och 
Premier League. Elva ledare har 
genomfört träningarna  
i Teknikhallen och på Jönsbergska.

Koordinator: Stefan Johnsson. 
Kontaktledare: Magdalena Shanomi.

Fotbollsskola P10-P11
P10: 34 spelare fördelat på tre sjumannalag 
har deltagit i seriespel, lokala och regionala 
cuper samt Premier League. Sex ledare 
har genomfört träningarna som bedrivits 
i Teknikhallen, på Jönsbergska och på 
Domarringen. Koordinator: Daniel Lindahl.
Kontaktledare: Paola Ortega.

P11: 36 spelare fördelat på tre sjumannalag 
som har deltagit i seriespel, lokala och 
regionala cuper samt Premier League. Nio 
ledare har genomfört träningarna som 
bedrivits i Teknikhallen, på Jönsbergska och 
på Domarringen. Koordinator: Daniel Lindahl. 
Kontakledare: Patrik Jonsson och Mats 
Eckerbrandh.

Fotbollsskola P12-P13
P12: 35 spelare fördelat på två sjumannalag 
och ett niomannalag som deltagit i seriespel, 
lokala och regionala cuper samt Premier 
League. Nio ledare har genomfört träningarna 
som bedrivits i Teknikhallen, på Bollspelaren 
och på Östgötaporten.
Koordinator: Daniel Lindahl. 
Kontaktledare: Mikael Björkman.
P13: 29 spelare fördelat på ett niomannalag 
och ett elvamannalag som deltagit i 
seriespel, regionala och nationella cuper. 
Sex ledare har genomfört träningarna som 
bedrivits i Teknikhallen, på Bollspelaren och 
på Östgötaporten.
Koordinator: Daniel Lindahl.
Kontaktledare: Anders Lewander.

U14
U14 har omfattat 40 spelare fördelat på två 
elvamannalag som har deltagit i ÖFF-serierna 
samt deltagit i utomhus-DM. Laget har även 
deltagit i regionala och nationella cuper. 
Sju ledare har genomfört träningarna som 
bedrivits på Himmelstalund, Östgötaporten 
och Bollspelaren.
Huvudtränare: Pierre Malteskog.

U15
U15 har omfattat 25 spelare fördelat på två 
elvamannalag som har deltagit i ÖFF serierna 
samt utomhus-DM. Tre ledare har genomfört 
träningarna som bedrivits på Himmelstalund, 
Östgötaporten och Bollspelaren.
Huvudtränare: Joel Bäckström.

U16
Tränare för gruppen har under året varit Anes 
Mravac med hjälp av Torben Nielsen och 
Jens Andersson. Övriga ledare under året 
har varit Tommy Ringman, målvaktstränare, 
och Morgan Björheden, lagledare. Truppen 
har omfattat 22 spelare födda 2000-2001. 
Under året flyttades flera spelare upp till U17. 
U16 deltog i P16 Regional serie som bestod 
av lag från Östergötland, Södermanland, 
Västmanland, Värmland. IFK slutade på 
sjätteplats i den serien. I utomhus-DM nådde 
vi semifinal.

U17
Vår pojkallsvenska trupp har tränats av 
Tony Martinsson med Rickard Larsén som 
assisterande tränare och Tommy Ringman 
som målvaktstränare. Övriga ledare har varit 
var Bosse Almqrantz, skadeansvarig, och 
Lennart Johnsson, lagledare. Truppen har 
omfattat 22 spelare födda 1999-2001 och 
har spelat i U17 Allsvenskan Södra. Laget 
slutade nia. Vi kom tvåa i inomhus-DM i futsal.  
Utomhus blev vi utslagna i semifinalen av AFK 
Linköping. I Gothia Cup Tipselit Trophy fick vi 
möta många internationella lag.

IF Sylvia
Våra äldsta juniorspelare har under 2016 
spelat i IFK:s samarbetsförening IF Sylvia. 
Laget har tränats av Daniel Bäckström med 
Michael Wahlqvist och Stefan Östling som 
assisterande tränare. Övriga ledare var 
Maths Elfvendal, målvaktstränare, Viktor 
Käck, skadeansvarig första halvåret, Johan 
Lidén, skadeansvar andra halvåret, Håkan 
Andersson, massör, samt Joakim Fredman, 
materialförvaltare. Truppen har omfattat 27 
spelare födda 1996-1999 och laget deltog
i seriespel i division 2 Södra Svealand.
Laget slutade tia i serien efter att ha vunnit 
åtta matcher, spelat fem avgjorda samt 
förlorat 13. Laget gick till kvartsfinal i Danske 
Banks herrcup där det blev förlust mot AFK 
Linköping.









Träningsmatcher 2016
23/1 H FC Flora Tallinn  3–1  (1–0)
1/2 B Lokomotiv Moskva  2–2  (1–1
4/2 B Zenit St. Petersburg 2–3  (0–2)
6/2 B FK Jablonec   2–3  (0–1)
14/2 B AIK    1–4  (0–3)
21/2 H AIK    4–2  (1–2)
19/3 B Åtvidaberg   2–1  (1–1)
26/3 H Djurgårdens IF  2–2  (1–1)
29/6 B Gefle IF   2–3  (2–0)
2/7 B Dalarnas Talanglag  7–0  (3–0)

Svenska Cupen 2016
20/2 H Östersunds FK  4–0  (2–0)
27/2 B AFC United   1–0  (0–0)
6/3 H Jönköpings Södra  1–1  (1–1)
13/3 B Malmö FF   0–1  (0–0)
24/8 B Västerås SK   4–0  (3–0)

Allsvenskan 2016
2/4 B Malmö FF   1–3  (1–1)
6/4 H Kalmar FF   4–1  (1–0)
9/4 B BK Häcken   2–1  (0–1)
17/4 H AIK    4–1  (1–0)
22/4 B Falkenbergs FF  1–2  (0–1)
26/4 H Hammarby IF  3–1  (1–1)
2/5 H Helsingborgs IF  3–0  (3–0)
8/5 B Jönköpings Södra  2–0  (1–0)
15/5 H GIF Sundsvall  3–1  (1–0)
19/5 B IFK Göteborg  1–1  (0–0)
22/5 B Örebro SK   2–2  (2–1)
29/5 H IF Elfsborg   0–0  (0–0)
9/7 B Djurgårdens IF  1–0  (0–0)
16/7 H Östersunds FK  3–3  (2–1)
23/7 H Gefle IF   2–0  (1–0)
30/7 B GIF Sundsvall  2–1  (1–1)
7/8 H Örebro SK   3–1  (1–1)
10/8 H BK Häcken   3–1  (0–1)
13/8 B Gefle IF   0–0  (0–0)
27/8 B Kalmar FF   1–0  (0–0)
11/9 H Jönköpings Södra  5–1  (5–0)
18/9 B Helsingborgs IF  2–1  (1–0)
21/9 B Östersunds FK  2–0  (1–0)
26/9 H Djurgårdens IF  1–3  (0–0)
2/10 B AIK    0–6  (0–2)
16/10 H Malmö FF   1–2  (0–1)
23/10 H Falkenbergs FF  2–1  (1–1)
26/10 B IF Elfsborg   1–2  (0–0)
30/10 B Hammarby IF  1–1  (0–1)
6/11 H IFK Göteborg  3–1  (1–1)

Kval till Champions League 2016
13/7 B Rosenborgs BK  1–3  (0–0)
20/7 H Rosenborgs BK  3–2  (0–1)

, 6–4 efter straffar)


