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STYRELSEN & ORGANISTATION

Organisation
Örebro Syrianska IF:s organisation ser
ut enligt följande:
√ Årsmöte som är högsta beslut organ.
√ Styrelsen som utgör högsta
beslutande organ mellan årsmötena.
√ Kansliet som utgör styrelsens
förlängde arm mot utskott/ kommittéer
vilket den huvudsakliga verksamheten
bedrivs.
√ 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 2015 är Syrianska IF nykomlingar
i Division två. Syrianska mål är att etablera sig i division två och få en central
verksamhetspunkt på Mellringe IP.

MK

√ MARKNADSFÖRING
√ HEMSIDOR
√ FOTO & BILD
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Sportkommité

Visionen
För att tydliggöra och konkretisera
föreningens vision indelas den i olika
inriktningar med definierade del mått:
√ Sportsligt skall man etablera sig i
division två.
√ Socialt skall föreningen ta ett socialt
aktivt ansvar för ungdomar.
√ Ekonomin skall vara balanserad och
uppfylla samtliga krav som behövs för
svenskfotboll.
√ 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.
√ Mellringe IP som hemmaplan med
omklädningsrum och egen klubbstuga
för att kunna ena seniorverksamheten
med ungdomsverksamheten.
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
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TRÄNAR HISTORIK & SERIETILLBEHÖR
1977 -1984 Klass 2 reserv
1985 -1987 Division 6
1988
Klass 2 reserv
1989
Division 6
1990
Division 6
1991
Division 6
1992
Division 6
1993
Division 5
1994-95
Division 5 - 4
1996
Division 4
1997
Division 5
1998-1999
Division 6
2000
Division 5
2001-02
Division 5 - 4
2003
Division 4
2004
Division 4
2005
Division 4
2006
Division 4
2007
Division 3
2008
Division 3
2009
Division 3
2010
Division 3
2011
Division 3
2012
Division 3
2013
Division 3
2014
Division 3
2015
Division 2

Syrianska IF 2011

George Barsom
Jose Espinoza
Jose Espinoza
Tony Berg
Milivoj Stojanovic
Ossie Selimovic
Milivoj Stojanovic
Milivoj Stojanovic
Mats Johansson
Edo Rakovic & Suleyman Celik
Ingen Tränare
Melke Alan & Abgar Barsom
Melke Alan
Dick Almqvist
Melke Alan
Erkan De Basso & Adrian Bulut
Arne Skotte & Erkan De Basso
Melke Alan, Göran Kring & Aziz Tekin
Melke Alan, Dedde Redzic, Göran Kring
Melke Alan/ Samuel Mokede Nuri Aykal
Hans Källen, Peter Göransson
Hans Källen, Peter Göransson/ Ossie Selimovic
Nuri Abrahamsson, Basel Gorgis
Håkan Juhlin, Barsom Cicek
Barsom Cicek & Paul Munster
Barsom Cicek & Basel Gorgis
Barsom Cicek, Basel Gorgis & Mattias Bulun

Syrianska IF 2014
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STYRELSENS ORD

Vi vill först främst tacka alla våra sponsorer utan er skulle det inte vara möjligt för oss
att nå några framgångar, vi vill även rikta stort tack till de eldsjälar som alltid ställer
upp och sist men inte minst ett stort tack till er som alltid kommer ner på våra matcher
och hejar fram oss . Utan publik så finns det verkligen ingen vits att spela matcher, vi
kommer att göra vårt bästa för att ni skall trivas och bjuda på en underhållande fotboll
så att ni alltid vill komma ner till Örnsro IP.
Efter åtta säsonger i division 3 har vi äntligen lyckats att ta steget upp, vi har fått behålla
tränaren Barsoum Cicek som gjort ett stort arbete och även fått behålla stora delar av
truppen som tog oss upp, över detta har vi lyckats att förstärka och bredda truppen till
att ha flera spelare som täcker varje position. Nu känner vi oss redo att ta utmaningen att
hänga kvar i div 2 på allvar.
Vi har bevisat att det finns en enorm kraft i Örebro Syrianska IF genom att satsa år efter
år för att avancera i seriesystemet. Nu behöver vi mobilisera dessa krafter för att utveckla
klubben ytterligare.
Vårt mål för 2015 är att hänga kvar och en av de viktigaste komponenterna för att
utveckla Örebro Syrianska IF är att få en egen central verksamhetspunkt på Mellringe IP.
Där vi har visioner att ha hemmaplaner med omklädningsrum och egen klubbstuga så att
vi kan ena seniorverksamheten med ungdomsverksamheten.
Ungdomsverksamheten har varit mycket lyckosamma och genom stort arbete lyckats att
få en stark organisation som utvecklar talanger, vilka vi hoppas inom snar framtid kunna
representera A-laget.
Till slut vill vi rikta ett stort och varmt tack till Viktor Josufsson för hans helhjärtade arbete
till dess att han valde att avgå. Viktor har under sina år som eldsjäl lagt ner ett enormt
arbete, framför allt med att ta Örebro Syrianska IF från ett utsatt läge och skapa en
ekonomi i balans.
Slutligen även ett enormt tack till alla medarbetare, ledare, tränare och ideella krafter som
kämpar i bakgrunden och som gör denna ärorika förening så framgångsrik.
Det behövs väldigt många som hjälper till för att man skall få en förening av Örebro
Syrianska IF:s storlek att fungera. Om du eller någon annan du känner skulle vara
intresserad av att hjälpa till på olika sätt så skulle vi vara mycket tacksamma.
Skulle du vara intresserad så är det bara att höra av sig till föreningen. Det går bra att
maila till vårt kansli info@orebrosyrianska.com eller att kontakta vår kanslist
Samer Chamous som är ny för i år.
Med vänliga hälsningar
Örebro Syrianska IF
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VisamarbetartillsammansmedSpendrups:
www.spendrups.se
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Kungsgatan 6 Nora
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Välkommen till
Texas Longhorn Örebro!
Kungsgatan 4-6
019-10 40 10
www.texaslonghorn.se

LUNCH
Mån-fre 11-14
KVÄLL
Mån-TOR 17-22
FREDAG 17-23
LÖRDAG 13-23
SÖNDAG 17-22

Varberga
Servicebutik
√ Kontantkort
√ Betalningar
√ ATG-Live
√ Busskort
√ Post
√ Spel
√ Video

019- 25 71 50

Debut Kungsgatan 10 Örebro, 019-121011

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

Est. 2009
Solensbästavän

DANNES
BAR & RESTAURANG
019- 13 58 10
KLOSTERGATAN 7

Melius
Assistans

Ledig

www.meliusassistans.se

laget.se samarbetar med

• Hemsidor • internkommunikation •
• medlemsfakturering •

SPELARE & LEDARE
28

ALEX WIMER
MÅLVAKT, 24 ÅR

20

JAWAD NASIR
FÖRSVARARE, 22 ÅR

01
09

REGIS COLOMBELLI
MÅLVAKT, 25 ÅR

04

MARCUS BATAN
FÖRSVARARE, 20 ÅR
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03

BASEL GORGIS
FÖRSVARARE, 30 ÅR

06

MOHAMMED FEYSAL
FÖRSVARARE, 20 ÅR

SPELARE & LEDARE
31

JAIME STEEL
FÖRSVARARE, 23 ÅR

15

EMMANUEL EKEH
MITTFÄLTARE, 30 ÅR

16

SEAN TOTH
FÖRSVARARE, 24 ÅR

09

ANEL CORALIC
MITTFÄLTARE, 23 ÅR

05

HAMODI AL-MAYAH
FÖRSVARARE, 17 ÅR

07

KEVIN LARSSON
MITTFÄLTARE, 21 ÅR
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SPELARE & LEDARE
21

MATTIAS BULUN
MITTFÄLTARE, 31 ÅR

08

STEFAN HANNASON
MITTFÄLTARE, 20 ÅR

99

RABI MOURAD
MITTFÄLTARE, 25 ÅR

88

FEDJA JELECAK
ANFALLARE, 26 ÅR
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13

HADI NASIRIAN
MITTFÄLTARE, 27 ÅR

91

MOZART SURVILLE
ANFALLARE, 25 ÅR

SPELARE & LEDARE
11

DANIEL KAYA
MITTFÄLTARE, 27 ÅR

17

10

TULLO MACHEPE
MITTFÄLTARE, 17 ÅR

DANA KUHI
ANFALLARE, 27 ÅR

14

BOJAN KARANLAG
ANFALLARE, 22 ÅR

BARSAUM CICEK
HUVUDTRÄNARE, 30 ÅR
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SPELARE & LEDARE

SIMON BARSOM
FYSTRÄNARE, 23 ÅR

ZELJKO GARACA
MÅL.TRÄNARE, 53 ÅR

JAKOB CICEK
HJÄLPTRÄNARE, 26 ÅR

DAGENS LUNCH - ALA CARTE - PIZZA
HAGA CENTRUM
019- 26 25 07

Oscar C galleria
Köpmansgatan 9
019-12 91 29
019- 14 15 30

RESTAURANG

VENUS
019- 25 70 90
Kebab Pizza À la Carte
Fullständiga Rättigheter
Varmt Välkomna

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 klubb ens
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 nedflyttad 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.
• 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 Västra
Svealand blev en succé man hamnade
på 6:e plats.
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• 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 kvalplats 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 fortsatt division tre spel.
• 2012 Blev ännu ett kval år till division
två 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.
• 2013 blev ett mellan år för Örebro Syrianska och en mittenplacering i divsion
tre.
• 2014 blev ett historiskt år efter åtta säsonger i division 3 stod man efter tjugotvå omgångar som seriesegrare av division tre som leder till spel i divison två,

Downtown
Grill
Lunch 59kr

20% RBILATILBLBAEHTÖRT!
PÅ ALLA MO

R 2015.

GILTIG T O M 10 OKTOBE

Gäller ordinarie pris. Ej på mobiltelefoner eller
abonnemang. Kupongen giltig på Mobilizera i
Vågen Gallerian.

Kungsgatan 6
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” Nu har vi, operatörs upplåsningar
samt lagningar av mobiltelefoner”
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SPONSORER
SAMARBETSPARTNER

• Stadium
• T&S Reklam
• Backup
• ÖBO
• Svenskaspel
• Trio Tryck
• ÖKK
• Syrianska Kulturcentret i Örebro
• Laget.se
HUVUDSPONSORER

• Spendrups
• Aksab Kemi
• Rest Nobel
• The Coffee
• Estetikcenter

DIAMANTKLUBBEN

• Texas Longhorn
• Ivy Bar & Grill
• Windahls Bil
• Melius Assistans
• Pitchers i Örebro
• Rejmes i Örebro

17 OrebroSyrianska.com

SPONSORER
GULDKLUBBEN

• Mediatippen
• Level bar & kök
• Backup
• FMF Assistans
• Grekiska Kolgrillbaren Örebro
• Venus
• Allmänna begravningsbyrå
• Debut
• Fresco Inredning & design

• Rest Tybble
• KÖrebro

SILVERKLUBBEN

• Paloma
• Genc Redovisningsbyrå
• Wobbler
• Havanna Grill & Bar
• Satin Nattklubb
• Vasa Konditori
• Ad Bildelar
• Café Oscar C
• Örebro Bygg
• Gursac Guldsmed

• Rest Danne
• Rest Haga
• Café Haga
• Pizzeria Kungen
• Mobilizera Vågen
• Axfood
• Rest Engelbrekt
• Hälls
• Rest Vivalla
• La pampa

BRONSKLUBBEN

• Café Java
• Sushi Yama
• Wobbler
• Kristdemokraterna
• Gencos Bar
• Rest Rio
• DT Grill Örebro
• Café Oscar C
• Varberga Service Butik

OrebroSyrianska.com 18

Fina Lokaler
Syrianska Kulturcentret byggdes 2004
och erbjuder nya och fräscha lokaler för
uthyrning till olika evenemang.
Kulturcentret har en av Örebros största
samlingslokaler för uthyrning.
Lokalerna är perfekta för konferenser, fester,
mindre och större möten, auktioner och
utställningar m.m.

Catering
Elegant och professionell catering som
skräddarsys för att uppfylla kundens behov.
Vi anordnar kompletta arrangemang för
b röllop, dop, begravningar, konferenser eller
andra tillställningar. Vårt kök gör
också mat till större tillställningar för
avhämtning.

Kontakt
Har du frågor tveka inte och hör av dig till oss
Kontakta Pelle Dag, 0739 - 660 303

Välkomna!

UNGDOMSVERKSAMHETEN

Örebro Syrianska IF ungdomsverksamhet
består idag av både tjej- och pojklag
födda mellan år 1999 och 2008. I dagsläget har vi aktiva lag i kategorierna (P=pojkar) P01/02, P03/04, P05/06 , P/F07/08
samt F99/00 (F=Flickor, P=Pojkar). Vi ser
löpande över våra möjligheter till att utöka vår verksamhet bl.a. Genom att starta
nya barn- och ungdomslag. Uppstart av
nya lag beror främst på om vi hattillräcklig
spelarunderlag och möjligheten att ordna
med tränare till nya lag.
Under 2015 planerar vi bl.a. Att anordna
fotbollsskola för våra yngre barn. Av erfarenhet vet vi att fotbollsskolan är ett bra
sätt att skapa en grund för att starta nya
lag. På så sätt tryggar vi också tillväxten
i vår barn och ungdomsverksamhet inom
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
den verksamhet som vi har. Givetvis
välkomnar vi samtidigt all Er som redan
inte har en roll (läs ett ansvar) men kan
tänka sig att hjälpa till på något sätt.

Hör av dig/Er så kan vi säkert hitta något
som passar!

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 föräldrar i klubben.
Vi ser fram emot en utmanande och
rolig fotbollssäsong 2015 och tackar alla
Er som på olika sätt stöttar våra barn
och ungdomar i Ungdomsverksamheten.
Ett stort TACK och väl mött under 2015!
Slutligen önskar vi vårat A-lag lycka och
framgång under säsongen 2015.
Med vänliga hälsningar
Ungdomsverksamheten i
Örebro Syrianska IF
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SPELARE

FEDJA JELECAK
SYRIANSKA IF
DAVID CETIN

Den 28 september 2014 var det fest
i Örebro. Örebro Syrianska IF hade
nämligen för första gången äntligen blivit seriesegrare i division tre.
Supportrarna stod och skrek ut sin
glädje när slutsignalen gick, deras
lag hade besegrat MD Köping FF
och därmed säkrat seriesegern och
spel i division två. När Fedja Jelecak tillsammans med lagkamraterna
sprang mot publiken visste jublet
inga gränser. Fedja – som även blev
korad årets mittfältare uttrycker nu
en längtan för att få spela på den
högre nivån.
Jag känner att skillnaden i år mot
förra året är den mängd adrenalin i
kroppen som finns inför varje match,
i och med att motstånden är bättre.
I år blir det såklart längre resor och
den längsta blir resan till Visby och
bortamatchen mot Gute. Men det
är ingen vi har pratat särskilt om. Vi
fokuserar på det vi kan påverka och
känslan är densamma inför denna säsong som förra, alltså väldigt positiv.
Laget före jaget är det som gäller; så
med det sagt vill jag att lagets ska
lyckas bra, hur det går för mig personligen spelar en mindre roll.

21 OrebroSyrianska.com

Vi har lyckats med bra värvningar av
spelare som i princip gått direkt in i
startelvan. Det har i sin tur gjort att laget
och bredden blivit starkare från föregående år. Vi har dessutom konkurrens på
varje position så ingen sitter säkert, inte
ens målvakterna som ofta brukar vara en
position där man har ett uttalat förstaval.

TRÄNARENS ORD

BARSAUM CICEK
SYRIANSKA IF

Efter seriesegern förra säsongen
får vi i år för första gången i historien göra entré i Division 2 vilket
känns oerhört spännande och det
kommer bli en riktig utmaning för
oss alla.

Lagom till säsongspremiären visar grabbarna att hårt arbete ger resultat och vi
spelade stundtals en bländande fotboll
mot Sylvia. Men tyvärr fick vi en utvisning
med en halvtimma kvar, annars hade vi
nog fått med oss 3 poäng i premiären.

Truppen har fått behålla stommen
från förra säsongen vilket känns
tryggt och så har vi fått in bra nyförvärv som kommer att höja kvalitén
ytterligare vilket så klart kommer att
behövas på den här nivån.

Största utmaningen i år blir nog att
hålla skador och avstängningar borta då
truppen känns lite tunn. Lyckas vi med
det kan vi nog se fram emot en fin första
säsong i division 2!

Jag har inför denna säsongen valt
att implementera in ett helt nytt
spelsystem som jag tror passar vår
trupp och kommer hjälpa oss göra
en bra första säsong i division 2.
Det tar så klart tid att få in alla taktiska aspekter vilket även visat sig
med blandade insatser under försäsongen, men det är som allt annat,
det är en ständig process att göra
det bättre.
Jag tycker att spelarna har varit
mottagliga och genuint intresserade
av att ha flera olika varianter.
Vi jobbar hårt med att vår spelstil är
det som är grunden oavsett spelsystem

Slutligen så vill jag poängtera vikten av
supportrarnas närvaro på Örnsro. Ni
betyder mycket för oss och jag ser fram
emot ert stöd i både med och motgång Vi ses på Örnsro.
BARSAUM CICEK

Serieseger 2014
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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
ömsesidiga 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:
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√ Forma framtidens Syrianska IF

IA N SK

RÖD PMS 1797
GUL

SPONSORMENY 2015
DIVIS
ION ll SÖDRA SVEALAND

www.orebrosyrianska.com

√ Utveckla egna talanger och ledare
√ Värna om framtida utveckling och
engagemang inom vår förening
Då ska du sponsra Örebro Syrianska IF
Vi har flera olika paket för alla företag.
Stora som små. För mer information angående sponsring och presentationsmaterial
kan ni kontakta vårt kansli

Jakob Cicek
073- 420 60 50
jakobcicek@orebrosyrianska.com
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INTERVJUER

GABRIEL SOMI
SYRIANSKA FC
DAVID CETIN

2012 var året då den stora talangen presenterades som allsvensk spelare. Gabriel Somi tog då steget från division tre
och Örebro Syrianska IF till allvenskan
och Syrianska FC och i år verkar somi
dessutom ta en ordinarie plats i startelvan i superettan. Utvecklingar har gått
snabbt och framtiden ligger öppen.
Drömmen om division två för Örebro
Syrianska levde i allra högsta grad redan när Somi spelade i klubben. Nu är
det andra utmaningar som står framför
honom, men han följer fortfarande sin
gamla moderklubb från avstånd och har
lite egna tankar om hur Örebro Syrianska ska lyckas på den nya nivån.
Under dem fyra åren som jag har spelat
i Syrianska FC har jag lärt mig väldigt
mycket. I början var det dock tufft då
allt runt om mig var helt nytt. Jag känner
dock att jag har utvecklats enormt mycket dem senaste två åren. Det jag känner
att jag skulle kunna ha gjort annorlunda
i början är att jag skulle ha tagit för mig
mer, Mer som jag gör idag. Spelare med
stor rutin som Sharbel Touma och Louay
Chanko har hjälpt mig mycket under min
tid i klubben och än idag så tar jag lärdom
från dessa spelare.

Under min tid i Örebro Syrianska så
hade jag flera bra år som la grunden
för min fotbollskarriär. I två år var jag
med och kvalade med klubben för
avancemang till division två men det
blev inget annat än bittra minnen.
Nu när klubben äntligen tagit steget
upp är jag otroligt glad för det är något spelarna och alla runt omkring
klubben förtjänar. Det viktigaste för
laget kommande tid tror jag blir att
behålla den stomme av spelare som
tog laget till division två och värva
nya spelare klokt.
Jag vill passa på att önska klubben
och spelarna ett stort lycka till! Och
jag kommer försöka följa laget så gott
jag bara kan!

Min stora dröm är självklart att komma ut
och spela i en bra klubb ute i Europa men
just nu fokuserar jag enbart på Syrianska
FC.
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Café Haga

Måndag - Fredag 09.00 - 19.00
Lördag 09.00 - 15.00

Haga Centrum

Restaurang
RIO
Bromsplan 2-4
019- 10 78 44

019- 18 50 77

Trio tryck

NOBEL

RESTAURANG & PIZZERIA
Fullständiga rättigheter
Västra Nobelgatan 19
019-12 78 37

Dagens Lunch
Serveras
med sallad, dryck,
kaffe & kaka

Öppettider: 11.00 - 01.00 Lunch mån - fred 11.00 - 14.00

TRAFIKSKOLAN
”min dröm, din framtid”
Trafikskolan Körebro blev utsedd till ”Årets Nyföretagare” i Örebro.
Klipp ut denna annons och få 200:- rabatt på Lilla, Mellan eller Stora paketet.
För bokning eller information gå in på: www.korebro.se, ring 611 39 00 eller maila
på info@korebro.se
Varmt välkommen önskar Magdalena

Måndag-Torsdag: 11:00 - Sent
Fredagar: 11:00 - Sent
Lördagar: 12:00 - Sent
Söndagar: Stängt

019-12 23 88 KLOSTERGATAN 11

Konditori sedan 1910

Centralpalatset019-6110048
Stallbacken 019-611 07 66 www.hallskonditori.se

RESTAURANG
VIVALLA

Fullständigarättigheter•Lunchbuffé
Konferensmöjligheter•Abonnering
Mat för avhämtning • Fester
Abdo Güleç

Argongatan 26, 703 74 Örebro
Tel./Fax 019-25 05 62
Mobil 070-512 78 37
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idrotten genom
Hjälp ossGräsroten.
stärka ungdomsVÄLJ ÖREBRO
SYRIANSKA
IF
idrotten
genom Gräsroten.
Vad kan vara viktigare än att ungdomar får röra på sig och utöva den idrott
de gillar? Det som många tar för givet är inte alltid möjligt för alla.

Bli
föreningsfadder!

Vi har genom Gräsroten årligen avsatt 50 miljoner till ungdomsidrotten.
Vad kan vara viktigare än att ungdomar får röra på sig och utöva den idrott
Tack vare våra kunder som anslutit sig till tjänsten, kan vi på Svenska Spel
de gillar? Det som många tar för givet är inte alltid möjligt för alla.
varje år dela ut 50 miljoner till de föreningar som de valt att bli faddrar till.
Det betyder att dessa föreningar
t ex kan
köpa nya
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och
Omgöra
du ärskillnad!
kund hos Svenska Spel kan du också vara med och påverka
vilka som får dela på pengarna. Anslut dina favoritföreningar på
svenskaspel.se/grasroten eller hos ditt spelombud så kan du vara med
och göra skillnad!

Hjälp oss stärka ungdomsidrotten genom Gräsroten.
Vad kan vara viktigare än att ungdomar får röra på sig och utöva den idrott
de gillar? Det som många tar för givet är inte alltid möjligt för alla.
Vi har genom Gräsroten årligen avsatt 50 miljoner till ungdomsidrotten.
Tack vare våra kunder som anslutit sig till tjänsten, kan vi på Svenska Spel
varje år dela ut 50 miljoner till de föreningar som de valt att bli faddrar till.
Det betyder att dessa föreningar t ex kan köpa nya bollar, bygga nytt
omklädningsrum eller åka på det efterlängtade träningslägret.
Om du är kund hos Svenska Spel kan du också vara med och påverka
vilka som får dela på pengarna. Anslut dina favoritföreningar på
svenskaspel.se/grasroten eller hos ditt spelombud så kan du vara med
och göra skillnad!
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Kontakta Sabri Altunkaynak om du ska köpa en kia !
070- 760 40 63
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CLUB1977
Som medlem erhåller du:
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CLUB 1977
SY

√ Medlemskap 2015
Ett medlemskap för säsongen
2015 (Värde 300 SEK)

IA NS

RÖD PMS 1797
GUL

√ Säsongskort 2015
Ett säsongskort för säsongen
2015. (Värde 500 SEK)

SURYOYE

1977 SEK

√ T-shirt
En T-shirt med nummer 77
på ryggen samt Club 1977
logo på bröstet.
√ Medlemskort 2015
Medlemskort som intygar
ditt bidrag.

Hur Blir du medlem?
√ Bankgiro
5351-0293

√ OrebroSyrianska.com
Ert namn publicerad på
hemsidan & även i
matchprogrammet 2015

(OBS: Bifoga personuppgifter)
eller ring Jakob Cicek
073- 420 60 50

Som namnet antyder syftar 1977 till året Örebro Syrianska bildades som
första Syrianska fotbolls förening i Sverige.
Att vinna framgångar är allas förtjänst och vi behöver all hjälp vi kan få,
därför bildades Club 1977 som ett led för våra hängivna supportrar att bidra.
För att vi skall kunna följa upp fjolårets succé och bli en stabil förening med
god ekonomi behöver vi även din hjälp.
Medlemmarna 2015 – ÖSIF:s mest hängivna supportrar
√ William Akfidan
√ Erol Baydar
√ Habib Dilmac
√ Samuel Oktay
√ Josef Jahkopson
√ Arkan Demir
√ Mattias Jahkopson
√ Emanuel Barsoum
√ Nordin Gerzic
√ Gabriel Coskun
√ David birol Davutsson
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√ Micheal Barsom
√ Ferit Coskun
√ Edvin Özdemir
√ Mattias Kurt
√ Lucas Oktay
√ George Özer
√ Jakob Erdis
√ Mattias Özer
√ Johny Akfidan
√ Jamil Makdissi

LAGEN I DIVISION II SÖDRA SVEALAND
AFK Linköping
www.svenskalag.se/afklinkoping

IFK Aspudden-Tellus
www.ifkaspudden.se

Assyriska IF i Norrköping
www.assyriskaif.se

IFK Stockholm
www.ifkstockholm.se

Ekerö IK
www.ekeroik.com

IK Sleipner
www.iksleipner.se

Eskilstuna City FK
www.eskilstunacity.se

Konyaspor KIF
www.Botkyrka-konyaspor.se

FC Gute
www.fcgute.se

Vimmerby IF
www.vimmerbyif.org

FC Linköping City
www.fclinkopingcity.se

Värmdö IF
www.varmdoif.se

IF Sylvia
www.ifsylvia.se

Örebro Syrianska IF
www.orebrosyrianska.com
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MATCHPROGRAM
April
2015-04-11 14:00 Örebro Syrianska IF - IF Sylvia
2015-04-19 17:00 Eskilstuna City FK - Örebro Syrianska IF
2015-04-26 15:00 Ekerö IK - Örebro Syrianska IF
Maj
2015-05-03 16:00
2015-05-09 16:00
2015-05-14 16:00
2015-05-17 16:00
2015-05-24 16:00
2015-05-31 16:00

Örebro Syrianska IF - AFK Linköping
IFK Stockholm - Örebro Syrianska IF
Örebro Syrianska IF - Assyriska IF i Norrköping
IK Sleipner - Örebro Syrianska IF
Örebro Syrianska IF - Vimmerby IF
Konyaspor KIF - Örebro Syrianska IF

Juni
2015-06-03 19:00
2015-06-07 16:00
2015-06-14 13:00
2015-06-21 16:00
2015-06-28 16:00

Örebro Syrianska IF - FC Linköping City
Värmdö IF - Örebro Syrianska IF
Örebro Syrianska IF - FC Gute
IFK Aspudden-Tellus - Örebro Syrianska IF
Örebro Syrianska IF - Eskilstuna City FK

Juli
2015-07-25 16:00 IF Sylvia - Örebro Syrianska IF
Augusti
2015-08-01 16:00
2015-08-09 17:00
2015-08-16 16:00
2015-08-22 14:00
2015-08-30 16:00

Örebro Syrianska IF - Ekerö IK
AFK Linköping - Örebro Syrianska IF
Örebro Syrianska IF - IFK Stockholm
Assyriska IF i Norrköping - Örebro Syrianska IF
Örebro Syrianska IF - IK Sleipner

September
2015-09-05 15:00 Vimmerby IF - Örebro Syrianska IF
2015-09-12 15:00 FC Linköping City - Örebro Syrianska IF
2015-09-20 16:00 Örebro Syrianska IF - Konyaspor KIF
2015-09-27 16:00 Örebro Syrianska IF - IFK Aspudden-Tellus
Oktober
2015-10-04 15:00 FC Gute - Örebro Syrianska IF
2015-10-10 15:00 Örebro Syrianska IF - Värmdö IF
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