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STYRELSEN & ORGANISTATION
Årsmöte

Marknad

Styrelse

Ungdom

Ordförande: Melke Alan
Kassör: Viktor Josefsson
Vice kassör: Johan Albayrak
Sekreterare: Mattias Kurt
Ledamot: Sappa Geveri
Ledamot: Maikel Kavak
Organisation
Örebro Syrianska IF:s organisation ser ut enligt
följande:

Kansli

IT/Media

Sportkomite

Visionen
För att tydliggöra och konkretisera
föreningens vision indelas
den i olika inriktningar med
definierade del mått:
- Sportsligt skall man etablera sig inom svensk fotboll
med sikte på division 2
- Socialt skall föreningen ta ett
socialt aktivt ansvar för ungdomar.

- Årsmöte som är högsta beslut organ.

- Ekonomin skall vara balanserad och uppfylla samtliga krav
som behövs för svenskfotboll.

- Styrelsen som utgör högsta
beslutande organ mellan årsmötena.

- Kommersiellt sett skall vi vara
ett attraktivt lag för näringsliv
och organisationer att exponeras med. Syrianska IF klubbens
varumärke skall skapa mervärde
för alla samarbetspartners.

- Kansliet som utgör styrelsens förlängde arm mot utskott och medlemmar.
- Utskott/ kommittéer i vilket den huvudsakliga verksamheten bedrivs.
Allmänt om klubben
Örebro Syrianska IF grundades
1977 till en början som ett korp lag.
Verksamheten kom igång tidigt
och är några månader äldre än sin
broder förening Syrianska FC Södertälje som idag spelar i allsvenskan.
Idag 2013 är Syrianska IF ett topplag i Division tre. Verksamheten
har utvecklas idag med en kanslist och en marknadsansvariga.
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För att uppnå alla dessa mål
skall föreningen genomsyras av
gemensamma värderingar som
ligger till grund för vår verksamhet. Våra ledord är glädje, engagemang och framgång.
Örebro Syrianska IF
Syrianska Kulturcentret,
Varbergagatan 258
Officiella sida:
www.orebrosyrianska.com
E-post: info@orebrosyrianska.com
Telefon: 019- 10 70 65
Fax: 019- 10 70 65

TRÄNARHISTORIK/SERIETILLBEHÖRIG
1977 -1984
Klass 2 reserv
George Barsom
1985 -1987
Division 6
Jose Espinoza
1988
Klass 2 reserv
Jose Espinoza
1989
Division 6
Tony Berg
1990
Division 6
Milivoj Stojanovic
1991
Division 6
Ossie Selimovic
1992
Division 6
Milivoj Stojanovic
1993
Division 5
Milivoj Stojanovic
1994-95 Division 5 - 4
Mats Johansson
1996
Division 4
Edo Rakovic & Suleyman Celik
1997
Division 5
Ingen Tränare
1998-1999
Division 6
Melke Alan & Abgar Barsom
2000
Division 5
Melke Alan
2001-02 Division 5 - 4
Dick Almqvist
2003
Division 4
Melke Alan
2004
Division 4
Erkan De Basso & Adrian Bulut
2005
Division 4
Arne Skotte & Erkan De Basso
2006
Division 4
Melke Alan, Göran Kring & Aziz Tekin
2007
Division 3
Melke Alan, Dedde Redzic, Göran Kring
2008
Division 3
Melke Alan/ Samuel Mokede Nuri Aykal
2009
Division 3
Hans Källen, Peter Göransson
2010
Division 3
Hans Källen, Peter Göransson/ Ossie Selimovic
2011
Division 3
Nuri Aykal, Basel Gorgis
2012
Division 3
Håkan Juhlin, Barsom Cicek
2013
Division 3
Barsaum Cicek, Paul Munster

Säsongkortet
Skaffa säsongskortet för 2013. Försäljningen av säsongskorten sker på kansliet.
Säsongkort 2013
- Fri entré till Syrianskas samtliga hemmamatcher.
(OBS gäller endast vid seriematcher)
Kostnad: 500 Kr
019- 107065
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STYRELSENS ORD
Som ni alla vet så fungerar ingen
förening utan dess medlemmar
och de ideella krafterna. Därför
vill vi i Örebro Syrianska IF tacka
alla ideella krafter och supportrar
som ställt upp under föregående
säsong, utan er hade det inte vart
möjligt att nå det resultat vi uppnått under förra året.
Örebro Syrianskas målsättning i år
är att stärka klubbens organisation
sänka utgifterna som klubben haft
och se till att det finns en bas att
utgå ifrån och börja bygga kring
inför framtiden. Vi arbetar ständigt
med att utveckla våra rutiner för
att så småningom övergå till att bli
en elitklubb. I år kommer fokus att
ligga på att skapa ett starkare kollektiv, personlig utveckling och föreningsutveckling.
I år kliver vi in i division 3 med ett
kval till 2:an i ryggen från förra året
då vi snubblade på mållinjen. Årets
upplaga av division 3 bjuder på
derbyn mot Adolsbergs IK och IFK
Kumla. Tränarna i år som skall försöka ta oss hela vägen är Barsom
Cicek och Paul Munster.
Det som sätter Örebro Syrianska IF
på kartan som klubb är vår stora
och fantastiska supporterskara.
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Ni är den tolfte spelaren och Syrianska är inget lag utan er och
vi hoppas att ni skall stödja oss i
vått och torrt som ni gjorde förra
året och åren innan det.
Ungdomsverksamheten
är
en
annan viktig del i vår klubb.
Ungdomsfotbollen hos oss är
ett led i att bilda goda samhällsmedborgare som vet värdet av rätt etik och moral både
sportsligt och socialt. Vi kommer
att fortsätta med detta arbete,
där elitsatsning går hand i hand
med socialt ansvarstaganden.
Slutligen vill vi återigen vilja
tacka alla som ställer upp ideellt för fotbollen och alla våra
sponsorer som ständigt gör det
möjligt för oss i Örebro Syrianska
IF att bedriva vår verksamhet.
/ Örebro Syrianska IF, Styrelse
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Receptet för ett rent kök:
Ingredienser:

• Svanenmärkta rengöringsprodukter
• Köksmaskiner från välkända tillverkare

• Snabb och professionell teknisk service
• Utbildning i hygienarbete

Gör så här: Ring 020-248 000

E-post: info@aksabkemi.se www.aksabkemi.se

- Ett värdigt farväl
till en rimlig kostnad

På Allmänna Begravningsbyrån är det inte
priset på begravningen som avgör hur fin
eller minnesvärd högtiden blir.
Vårt mål är istället att skapa en personlig
begravning där kvalitén är högre än priset
Lars-Erik Frid
Kontorsansvarig
019-767 33 80

Järnvägsgatan 11, Örebro

www.allmannabegravningsbyran.se

JOUR DYGNET RUNT 019- 18 62 50

TURBOLA GET
Järntorget • Tel 070-423 78 89

Öppettider:
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Mån, tis, tors, fre kl 9-20 • Onsdag

9-21 • Lör, sön 10-17

Vi kan erbjuda:

• Tobak
•Tidningar
•Lotter
• Svenskaspel • ATG • Tips • Glass
• Andelsspel • Konfektyr • Dryck
!
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Receptfria läkemedel
Div .varor mm.

NU OCKSÅ MED MOBILANPASSAD NÄRVARO!

GÖR SOM ÖREBRO SYRIANSKA IF UNGDOM

- ANVÄND LAGET.SE!

BESÖK GÄRNA LAGET.SE/OSIF
VI SAMARBETAR MED

#10

#6

#16

Ali Reda
Kom ifrån: Karlslund IF
Position: Försvarare

David Fataki
Kom ifrån: Adolfsbergs IK
Position: Mittfältare

Gabriel Gabrielsson
Kom ifrån: Assyriska
Position: Försvarare

#89

#22

#11

Sharbel Durmaz
Kom ifrån: BK Forward
Position: Mittfältare

Gabriel Norberg
Kom ifrån: BK Forward
Position: Försvarare

Elias Kastuma
Kom ifrån: Assyriska
Position: Mittfältare

#16

#90

#12

Emanuel Ekeh
Kom ifrån: IFK Ölme
Position: Mittfältare

Yusef Murad
Kom ifrån:Karlslund
Position: Mittfältare

Fedja Jelecak
Kom ifrån: ÖSK Ungdom
Position: Anfallare

#19

#77

#1

Ibrahim Diagne
Kom ifrån: Sköllersta IF
Position: Anfallare

Iskander Komo
Kom ifrån: IF Eker
Position: Målvakt

Dildar Caliskan
Kom ifrån: FK Bosna
Position: Målvakt

#3

#7

#5

Basel Gorgis
Kom ifrån: Syrianska Vås
Position: Försvarare

Zana Can
Kom ifrån: Assyriska
Position: Anfallare

Simon Barsom
Kom ifrån: ÖSK Söder
Position: Försvarare

#14

#89

#17

Anel Rastoder
Kom ifrån: BK Forward
Position: Mttfältare

Hogar Lak
Kom ifrån: Karlslund IF
Position: Mttfältare

Patrik Junghagen
Kom ifrån: IK Sturehov
Position: Mttfältare

#99

#20

#4

Rabi Mourad
Kom ifrån: IF Eker
Position: Mttfältare

Jawad Nasir
Timmy Eriksson
Kom ifrån: Jokkmokks SK Kom ifrån: KB Karlskoga
Position: Försvarare
Position: Försvarare
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OrebroSyrianska.com
Mubarak Nyende
Kom ifrån: IFK Örebro
Position: Anfallare
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Paul Munster
Position: Tränare

Barsaum Cicek
Position: Tränare

Viktor Josufsson
Position: Lagledare

Örebro Syrianska IF
i mobilen
– där hittar du bland annat
det digitala matchprogrammet

Klart du ska kunna ta med dig ditt ÖSIF vart du än
är. Numera finns mobilappen att ladda ner på appstore.

Sedan många år kan du i din dator och på Örebro Syrianska IF’s hemsida
dagligen få nyheter, statistik, matchreferat, historik och mycket annat.
Numera finns det även en mobilappen med det viktigaste om och med mesta
mästarna.
– Allt fler använder sina mobila enheter för att söka efter information och
fokus i det här projektethar varit att nyheter och statistik inte längre
skulle vara exklusivt för den vanliga sajten. Som
supporter kan du surfa in från valfri mobil enhet
och alltid nå aktuell information i ett tydligt och
anpassat gränssnitt, säger webbmediakommiten

13.

SPONSORER

Samarbetspartner

Huvudsponsorer

Diamantklubben

15.

SPONSORER

Guldklubben

Silverklubben

Bronsklubben

16.

MILSTOLPAR
•1977 Växte det första Syrianska laget
inom svenska idrottsrörelse. Att Örebro stad blev den första stad att få ett
Syriansk fotbollsklubb är det inte många
som vet om. Det var intresset inom
folket som skapade förutsättningar för
idrottandet. Verksamheten kom igång
tidigt i Örebro Syrianska IF redan 1977.
•1986 Tog klivet för första gången i historien till div 6.
•1993 Var historiskt på flera sätt i Örebro Syrianskas historia då man avancerade för första gången till div 5.
•1994 Bärgade man seriesegern i division 5 för div 4 spel.
•1995 För första gången i klubbens historia spelar man div 4
spel där man håller kvar sig.
•1996 Trots två säsonger i division
fyra lyckas man inte vara kvar i div 4
man åker ur och nedflyttas till div 5.
•1997 Blev ännu ett år som man
åkte ur en serie till div 6.
•1998 Beslutade man att göra en
ny satsning med en stomme ur dem
egna folkets trots satsning lyckades man inte ta sig upp till div 5
•1999 Återhämtningen kom i
och med seriesegern i div 6
•2000 Återigen kom man följande år
att vinna division 5 som nykomling.
2001 Tog steget upp till högre system där
man höll sig kvar i div 5.

6.

•2002 Syrianska avancerar till div 4.
•2006 För första gången i historien är
Örebro Syrianska IF klara för division 3.
•2007 Första året i div. 3 vätra Svealand
blev en succé man hamnade på 6:e
plats.

17.

•2008 Örebro Syrianska satsade på
avancemang till div 2. Det hela började knackigt och efter ett tränarbyte
hittade laget formen. Detta banade i
sin tur vägen för en rysare i serien med
hela 5 lag inblandade i toppstriden.
•2010 hade laget som målsättning
att avancera upp ett snäpp i seriesystemet. Efter en inlednings vis trög
säsong med avgående tränare rykte
laget upp sig efter Ossie Selimovic
inträdde i klubben som huvudtränare. Med ett fåtal matcher kvar av
säsongen stod Örebro Syrianska IF
som serieledare av division tre men
med ett uselt bortaspel räckte resultaten endast för en kvalplat där
man fick ta sig an Spårvägens FF.
•2011 var en klar målsättning för
tränar staben var att avancera mot
division 2 efter 2010 upplaga då man
föl på mållinje. Efter några tunga
nyförvärv som sportkommittén värvat, började man med att åka på ett
högklassigt träningsläger till Turkiet och
Side för att sammansvetsa det sista
inför säsongen. Säsongen började rätt
bra då man stod som serieledare av
division tre men med ett uselt bortaspel räckte resultat ännu engång för
en kvalförlust i sista kval omgången
och forsatt division tre spel.
• 2013 En trist repris på den föregående säsongen. Så kan man enkelt sammanfatta 2012. Det var sagt att 2012
skulle bli något helt annat än 2011.
Så blev det tyvärr inte. . Säsongen
började rätt bra då man stod som en
av seriesegrarna av division tre men
med ett uselt borta spel räckte resultat ännu en gång för en kvalplats där
man fick ta sig an Hille IF. Väl i kvalets
första enastående på hemmaplan
tog man med sig 2-0 till bortaplan
tackar vare hemma resultatet kunde
man avancera sig till kval omgång 2.
För tredje året i följd snubblade Örebro Syrianska på mållinjen i kvalet till
division 2. Slutsekunderna borta mot
Rotebro blev extra smärtsam. Rotebro kvitterade i 97:e minuten till 2-2.

Vi firar 1 år som nya ägare på restaurang Haga
med erbjudande på vår populära kebab
Kebab i nybakat bröd eller kebabsallad

30 :Sommarerbjudande under hela Juni månad
Vi har även!
Dagens lunch
A la carte
Pizza
Pasta
Fullständiga rättigheter
Vaktelvägen 2, 703 48 Örebro 019- 26 26 07
( vi finns i Haga centrum)

UNGDOMSVERKSAMHETEN
Örebro Syrianska IF ungdomsverksamhet består idag av både tjejoch pojklag födda mellan år 1999
och 2006. I dagsläget har vi aktiva lag i kategorierna (P=pojkar)
P99/00,
P01/02,
P03/04,
P05/06
samt F99-02 (F=Flickor). Vi ser kontinuerligt över våra möjligheter till att
starta nya barn/ungdomslag. Uppstart av nya lag avgörs främst av
om vi har tillräckligt spelarunderlag
och klubbens möjlighet att ordna
tränare till nya lag.
Under 2013 planerar vi bl.a. att anordna fotbollsskola för våra yngre
barn. Av erfarenhet vet vi att fotbollsskola är ett bra sätt att skapa
en grund för att starta nya lag. På
så sätt tryggar vi också tillväxten i
inom barn och ungdomsverksamheten i klubben.
Grunden för vår ungdomsverksamhet är alla ideella krafter (d.v.s.
personer) som är engagerade och
hjälper till från hela sitt hjärta. Vi
är mycket tacksamma och glada
över att ni ställer upp för våra tjejer
och killar. Utan Er är det inte möjligt
att bedriva denna verksamhet. Givetvis välkomnar vi samtidigt alla Er
som redan inte har en roll (ansvar)
men kan tänka sig att hjälpa till på
något sätt. Hör av dig så kan vi säkert hitta något som passar! Det
finns plats för alla.

Vi vill också uppmärksamma alla
föräldrars roll och betydelse för en
fungerande
ungdomsverksamhet.
Föräldrarna är en viktig del av verksamheten och vi hoppas på fortsatt
stort engagemang och delaktighet
från alla våra mammor och pappor
i klubben.
Vi ser fram emot en utmanande
och rolig fotbollssäsong 2013 och
tackar alla Er som på olika sätt stöttar våra barn och ungdomar i Ungdomsverksamheten. Ett stort TACK
och väl mött under 2013!
Slutligen önskar vi vårat A-lag lycka
och
framgång
under
säsongen
2013.
/Ungdomsstyrelsen,
Örebro Syrianska IF

20.

ENGAGERA DIG

Örebro Syrianska IF vill bli en långsiktig klubb med en starkare organisation. Vi har under våren försökt oss på att förändra och utvecklas till en
annorlunda förening. Örebro Syrianska IF vill bli en förening som representerar och upptar hela området i väster.
Vi vill kunna erbjuda en bredare verksamhet där vi på ungdomssidan kan
få fler engagerade ungdomar och föräldrar men samtidigt också har ett
representationslag som slår sig bra fram i seriesystemet. Föreningen förutom det sportsliga ska verka för ett större socialt ansvar!
För att lyckas med en bredare förening behövs det per logik fler engagerade krafter. Vi söker dig som vill vara med i ett hörn av föreningens
verksamhet. Vill du bli lagledare, tränare eller sitta med i styrelsen? Har du
några förslag att diskutera med oss?
16 juni väljs nya medlemmar in i föreningens styrelse och du har chansen
att vara med för att bygga vidare Syrianska IF.
Hör av dig till föreningens valberedning, vill du engagera dig eller vill du ge
oss idéer? Ring oss gärna!
Du kan nå oss per telefon eller maila!

Habib Dilmac 0707-398097
Samuel Oktay 0762-223380
Jakob Alan 0702-888223

habib.dilmac@tibel.se
oktay.samuel@gmail.com
jakob.alan@pac.se

Årsmötet är 16 juni, kl 12.00 i Syrianska Föreningens lokaler

22.

SPONSRING
Varför ska man sponsra ?

Sponsringen utgör den viktigaste
delen i vår verksamhet och all form
av stöd gagnar oss i vår strävan att
uppnå våra mål och visioner. Som
företag eller privatperson vill man
antingen sponsra för att synas eller så
sponsrar man för att visa var man har
sitt hjärta.
Därför vill vi i Syrianska IF erbjuda
dig och ditt företag en mängd olika
sponsorpaket som vi själva utvecklat
för våra sponsorer eller att vi tillsammans med dig syr ihop ett paket som
passar dig och din önskemål bäst.

I Örebro Syrianska IF Sträver vi efter
att:
- Nå ut med en tydlig och positiv profilering av våra sponsorer.
- Exponera sponsorerna tydligt och
koncentrerat.
- Våra sponsorer ska komma i besittning av goodwill.
Sponsring handlar för oss i Syrianska
IF inte enbart om pengar utan det
handlar även om att bygga upp en
relation. Låt oss odla en långsiktig relation och tillsammans marknadsföra
varandra. Detta örnsesidiga behov
mellan oss som förening och dig som
företag kan nyttjas till att åstadkomma lyckade
samarbeten i sponsorprojekt.
Vill du vara en del av att:
- Forma framtidens Syrianska IF
- Utveckla egna talanger och ledare
- Värna om framtida utveckling och
engagemang inom vår förening

SPONSORMENY 2013
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Vi har flera olika paket för alla företag.
Stora som små. För mer information
angående sponsring och presentationsmaterial kan ni kontakta vårt
kansli
019-10 70 65
info@orebrosyrianska.com

Hemsidan

ÖSIF lanserar ny högklassig hemsida
Örebro Syrianska IF har tillsammans
med
webb/media
kommittén
tagit
nästa steg förra året lansera man en
officiell iphone app samt den första Syrianska klubben i Sverige med en officiell iphone app. Man har äntligen lansera ut den högklassiga hemsidan som
man lakt ner hela två års arbete på.
Na.se
har
tidigare
uppmärksammat
orebrosyrianska.com flera gånger genom att hylla hemsidan. ’’ Klubbens
hemsida är överlägsen för att vara på
division-3 nivå och de skickar alltid ut
information i proffsigt utformade pressmeddelanden, säger na.se ’’
Örebro Syrianska IF’s hemsida har varit
föremål för diskussion inom föreningen
under en längre tid. Arbetet med den
nya hemsidan inleddes under 2011 med
en grundlig utredning av vad olika intressenter förväntade sig av hemsidan.

Örebro Syrianskas nya hemsida innehåller all information du vill veta om klubben
men även med nyheter, matchreferat,
kalender, spelarinformation mm.
’’ Som supporter kan du surfa in från valfri
datorn och mobil enhet och alltid nå aktuell information i ett tydligt och anpassat gränssnitt ’’
Med en webbsida med mycket information och en iphone app med all den viktigaste informationen känner sig Örebro
Syrianska IF väl rustade inför säsongen
2013.
- Vi känner oss tillfreds med en bra hemsida och en iphone app i toppklass, men
vi arbetar ständigt med att förbättra oss
ännu mer , säger Mattias Kurt webbansvarig

Nu finns all den viktigaste informationen från Örebro Syrianska IF tillgänglig
lätt och smidigt från din webbläsare
och mobiltelefon.

24.

Fest, Bröllop & Konferens!
FINA LOKALER

Syrianska Kulturcentret byggdes 2004
och erbjuder nya och fräscha lokaler
för uthyrning till olika evenemang.
Man har en av Örebros största
samlingslokaler för uthyrning.

De är perfekta för konferenser, fester,
mindre och större möten, auktioner,
utställningar m.m.

CATERING

Vill du istället ha allt elegant serverat
på fat i en trevlig miljö?
Det kan gälla allt ifrån Dop, Konferenser,
Bröllop, Limousinservice eller Fest?

Vi erbjuder då catering av mat och ett
komplett arrangemang för bröllop.
Självklart skräddarsyr vi en bra lösning
för just Ditt behov!

Vill du ha mer information om hur vi kan
hjälpa Dig? Då är du varmt välkommen att
kontakta vår kanslist på tel:
019– 10 66 65
Välkommen!

Välkommen till oss

Välkommen till oss
vi hjälper dig när
du behöver trycksaker

vi hjälper dig när
behöver
trycksaker
både du
offset
och
digitaltryck
både offset och digitaltryck

tel: 019-20 74 30 • www.triotryck.se • triotryck@triotryck.se

tel: 019-20 74 30 • www.triotryck.se • triotryck@triotryck.se

Varberga

Servicebutik

- Kontantkort

- Betalningar

- ATG-Live

- Busskort

- Post

- Spel

- Video

019- 25 71 50

Företagsförmedling
- för en trygg affär -

WWW.MÄKLERIAN.SE
GABRIEL ALBAYRAK
YASAR ERDIS
SULEYMAN CELIK

076- 5603883
070- 5933233
070- 2609255

LAGEN I DIV III VS
Förening: Adofsbergs IK
Hemmaort: Örebro
Grundad: 1943
Hemmaarena: Lugnets IP, Örebro
Hemsida: www.adolfsbergsik.com
Placering: 2012: 1:a Div 4 Ö

Förening: KB Karlskoga
Hemmaort: Karlskoga
Grundad: 1963
Hemmaarena: Nobelstadion
Hemsida: www3.idrottonline.se/KBKarlskogaFF-Fotboll/
Placering: 2012: 11:a Div 2 SS

Förening: Köping FF
Hemmaort: Köping
Grundad: 1990
Hemmaarena: Lekevi IP
Hemsida: www.kff.nu
Placering: 2012: 8:a Div 3 VS

Förening: Kungsörs BK
Hemmaort: Kungsör
Grundad: 2000
Hemmaarena: Runevallen
Hemsida: www.laget.se/KUNGSORSBK
Placering: 2012: 4:a Div 3 VS

Förening: Arvika Fotboll IK
Hemmaort: Arvika
Grundad: 1988
Hemmaarena: Solviksvallen
Hemsida: www.arvikafotboll.se
Placering: 2012: 1:a Div 4 V

Förening: IFK Eskilstuna
Hemmaort: Eskilstuna
Grundad: 1897
Hemmaarena: Tunavallen
Hemsida: www.ifkeskilstuna.com
Placering: 2012: 4:a Div 3 SS

Förening: Strömtorps IK
Hemmaort: Strömtorp/Degerfors
Grundad: 1932
Hemmaarena: Strömtorps IP
Hemsida: www.stromtorpsik.com
Placering: 2012: 6:a Div 3 VS

Förening: IFK Kumla
Hemmaort: Kumla
Grundad: 1913
Hemmaarena: Kumla IP
Hemsida: www.ifkkumla.se
Placering: 2012: 3:A Div 3 VS

Förening: Eskilstuna Södra FF
Hemmaort: Eskilstuna
Grundad: 1946
Hemmaarena: Skogsängens IP
Hemsida: www.laget.se/ESKILSTUNASODRAFF
Placering: 2012: 12:a Div 2 SS

Förening: Örebro Syrianska IF
Hemmaort: Örebro
Grundad: 1977
Hemmaarena: Örnsro IP
Hemsida: www.orebrosyrianska.com
Placering: 2011: 2:a Div 3 VS

Förening: Villastadens IF
Hemmaort: Kristinehamn
Grundad: 1928
Hemmaarena: Sannaheden
Hemsida: www.villastadensif.se
Placering: 2012: 2:a Div 4 V

Förening: IFK Ölme
Hemmaort: Kristinehamn
Grundad:1942
Hemmaarena: Ölme IP
Hemsida: www.ifkolme.org
Placering: 2012: 5:a Div 3 VS

28.

MATCHPROGRAM
April
2013-04-13 14:00 Strömtorps IK - Örebro Syrianska IF
2013-04-21 14:00 Örebro Syrianska IF - Adolfsbergs IK
2013-04-28 17:00 Köping FF - Örebro Syrianska IF

____-____
____-____
____-____

Maj
2013-05-04 14:00 Örebro Syrianska IF - IFK Eskilstuna
2013-05-09 14:00 KB Karlskoga FF - Örebro Syrianska IF
2013-05-19 14:00 Örebro Syrianska IF - Villastadens IF
2013-05-26 16:00 IK Arvika Fotboll - Örebro Syrianska IF

____-____
____-____
____-____
____-____

Juni
2013-06-02 14:00 Örebro Syrianska IF - Kungsör BK
2013-06-09 14:00 Örebro Syrianska IF - IFK Kumla
2013-06-15 14:00 Eskilstuna Södra FF - Örebro Syrianska IF
2013-06-20 19:00 Örebro Syrianska IF - IFK Ölme

____-____
____-____
____-____
____-____

Juli
2013-07-27 15:00 IFK Ölme - Örebro Syrianska IF

____-____

Augusti
2013-08-04 14:00 Örebro Syrianska IF - Eskilstuna Södra FF
2013-08-07 19:00 IFK Kumla - Örebro Syrianska IF
2013-08-10 15:00 Kungsör BK - Örebro Syrianska IF
2013-08-18 14:00 Örebro Syrianska IF - IK Arvika Fotboll
2013-08-23 19:00 Villastadens IF - Örebro Syrianska IF

____-____
____-____
____-____
____-____
____-____

September
2013-09-01 14:00 Örebro Syrianska IF - KB Karlskoga FF
2013-09-07 15:00 IFK Eskilstuna - Örebro Syrianska IF
2013-09-15 14:00 Örebro Syrianska IF - Köping FF
2013-09-21 15:00 Adolfsbergs IK - Örebro Syrianska IF
2013-09-28 14:00 Örebro Syrianska IF - Strömtorps IK

____-____
____-____
____-____
____-____
____-____
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