ÖREBRO SYRIANSKA IF
Matchprogram 2009
Division 3 Västra Svealand
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Ordförande har ordet
Örebro Syrianska IF vill härmed hälsa alla välkomna till en ny
fotbollssäsong. Inför den kommande säsongen väntas flera
familjefester på Örnsro IP. Nytt för i år är att vi kommer att satsa på
olika evenemang kring våra matcher. Vi kommer att erbjuda
aktiviteter som hela familjen kan ta del av.
Örebro Syrianska IF:s målsättning i år är att stärka klubbens
organisation. Klubben har idag utöver en styrelse och
matchfunktionärer ett fungerande kansli, en marknadsansvarig, en
arenaansvarig, en webbansvarig och två personer som arbetar med
spelarna. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra rutiner för att så
småningom övergå till att bli en elitklubb. Det vi i styrelsen fokuserar
vårt arbete på är att skapa ett starkare kollektiv, personlig utveckling
och föreningsutveckling.
I årets upplaga av division tre Västra Svealand kommer vi återigen att
stöta på lokalklubbar som Adolfsbergs IK, ÖSK Ungdom och IFK
Örebro. Nya länsaktörer i år är Rynninge IK som åkte ur division två
Södra Svealand och Sköllersta IF som avancera från division fyra.
Ur ett sportsligt perspektiv kliver vi in i division tre Västra Svealand
med två års erfarenhet i ryggen. Laget kommer att ledas det nya
tränarparet Hans Källen och Peter Göransson. Tränarna kommer att
vara ansvarig för en trupp som har breddats och föryngrats med en
relativt låg snittålder. Nytt för i år är att vi har en samarbetsklubb där
våra spelare kan matchas om de inte får speltid i A-laget.
Som förening ser vi till att våra spelare skall kunna få de bästa
utvecklingsmöjligheterna för att kunna ta steget in i elitfotbollen,
antingen tillsammans med Örebro Syrianska IF eller i någon annan
förening.
Något som kännetecknar Örebro Syrianska som klubb är den stora
och starka supporterskalan. Syrianska är inget lag utan sina
supportrar och vi hoppas därför att ni stödjer oss både i vått och torrt
kommande säsong.
Avslutningsvis vill vi passa på att tacka alla personer som varit aktiva
kring Örebro Syrianska säsongen 2008. Vi tackar även sponsorer och
frivilliga krafter som gör det möjligt för oss att bedriva vår
verksamhet.
Örebro Syrianska för framtiden.
Ordförande Örebro Syrianska IF
Samuel Kurt
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Klubbår:
1977 -1984
1985 -1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998-1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Serietillbehörighet:
Klass 2 reserv
Division 6
Klass 2 reserv
Division 6
Division 6
Division 6
Division 6
Division 5
Division 5
Division 4
Division 4
Division 5
Division 6
Division 5
Division 5
Division 4
Division 4
Division 4
Division 4
Division 4

2007

Division 3

2008
2009

Division 3
Division 3

Bildad:
1977
Hemmaarena:
Örnsro IP
Klubbfärg:
Röda/gul tröjor, röda byxor, röda
strumpor
Adress/kontaktinfo:
Varbergagatan 258, 700 15 Örebro
Telefon/Fax/E-mail:
019-10 70 65
Info@orebrosyrianska.com
Bankgiro:
5351-0293

Tränarhistorik:
George Barsom
Jose Espinoza
Jose Espinoza
Tony Berg
Milivoj Stojanovic
Osman Selimovic
Milivoj Stojanovic
Milivoj Stojanovic
Mats Johansson
Mats Johansson
Edo Rakovic & Suleyman Celik
Ingen Tränare
Melke Alan & Abgar Barsom
Melke Alan
Dick Almqvist
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 &
Pelle Wennberg
Melke Alan/ Samuel Mokede Nuri Aykal
Hans Källén & Peter Göransson

Organisation 2009
Ordförande: Samuel Kurt
Sportchef: Johan Gulec
Sekreterare: Mattias Kurt
Kassör: Aziz Tekin
Vice.Kassör: Simon Tekin
Lagledare: Viktor Josufsson
Kanslist: Mattias Barmousa
Ledamot: Besim Destici
Marknadsansv: Mattias Jahkopson

Ansvarig utgivare: Örebro Syrianska IF Redigering: Örebro Syrianska IF Tryck: Trio Tryck
Annonsansvarig: Mattias Jahkopson Omslagsbild: Mattias Kurt ©Örebro Syrianska IF 2009
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Samarbeta med Örebro Syrianska IF
Örebro Syrianska IF vill idag bli ett välkänt varumärke i Närke och
viss mån över hela Sverige. Som samarbetspartner till oss erbjuder vi
dig spännande exponerings och utvecklingsmöjligheter.
Inom Syrianska strävar vi hela tiden efter att utvecklas. Vi är därför
måna om att alla som stöttar oss också kan vara med att utvecklas
med oss. Vi värnar om alla sponsorer, små som stora. Vi vet att vi
tillsammans kan hitta lösningar som gynnar ALLA!
Vill du veta mer?
Mattias Jahkopson heter jag som är marknadsansvarig och du är mer
än välkommen att kontakta mig för ytterligare information.
Tel: 0707- 13 75 92
E-post: jahkopson@orebrosyrianska.com
Mattias Jahkopson,
Marknadschef

U drar du ad di
Fu derar du på att flytta? Ko takta oss så får du e aktuell
värderi g, kost adsfritt.
Ingen säljer fler ostäder i Sverige än vi. O h det etyder att
vi har åde koll på prisutve kli ge o h gott o ko takter ed
i tresserade köpare.
Fastighets yrå Öre ro
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Vi samarbetar tillsammans med Spendrups:
- Njuta
- Wobbler
- Hellas
- Grekiska Kolgrillen
- Restaurang Tybble
- Coren
- Centralen Hallsberg
- Liquid Bar
- Bistro Bellman
- Folkan, Lindesberg
- Farbror Melker
- Wasakrogen
- Lokus
- Kumla Hotel

www

OrebroSyrianska.com
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Ser eri gstillstå d?

Syrianska Föreningen, Varbergagatan 258

Högsta etyg
för åra populära
Krögarkurser –
helt i e lighet ed
My digheter as
kra .
Cha sa i te
– älj det ästa!
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Niagara – det ko pletta
ku skaps- o h
tjä steföretaget för all
restaura gverksa het.
Hela vårt ut ud hittar du
på
.krogser i e.se
Eller ri g oss direkt:
-

Teamplay
Nu äntligen så har vi slagit upp portarna
för det efterlängtade internetcafèt i
Varberga, Syrianska Föreningen Örebro.

Stora fräscha lokaler, samt 20 st helt nya speldatorer

Öppet tider

Vi kommer också att fixa till massa turneringar
på olika spel, har ni några goda råd & idéer om
hur, så shoot på..

Mån - Tors 16.00 - 22.00

Schyssta priser kommer att delas ut till vinnarna
varje vecka..
Kom ner och utmana oss..

Fre - Lör
16.00 - 08.00
(Nightgibb)
Söndag

12.00 - 00.00

info@tplay.se

OrebroSyrianska.com

Vi på Omsorgshuset besitter lång och bred erfarenhet inom
vårt verksamhetsområde och vi vill gärna att du kontaktar
oss med dina frågor och funderingar. Om du vill bokar vi
ett personligt möte så att vi tillsammans kan kartlägga dina
behov och dina rättigheter.

Drottninggatan 14
702 10 Örebro Tel/Fax: 019-611 26 30
www.omsorgshuset.se Info@omsorgshuset.se
OrebroSyrianska.com
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019- 25 80 80
Nejlikgatan 2
Varierande
Helgerbjudanden

Även
A lá Carte
Fullständiga
rättigheter
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Mellringe
Biltvätt

Verkstad

Fast Food
Öppettider
Mån-tors 11-22
Fredagar 11-23
Lördagar 12-23
Söndagar 12-22

Filmer

Bake OFF

Öppettider
7.00-22.00

Helger 9.00-22.00

OrebroSyrianska.com

● Kakel

● Snickeri

● Målning
● Tapetsering
● Våtutrymmen
Sami Tekin
076-2676450
OrebroSyrianska.com
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FOTO: Mattias Kurt

Peter Göransson

Hans Källén

Äntligen börjar serien. Försäsongen har varit som för de flesta
andra lagen i Örebro. Få träningar på konstgräs och i övrigt en
ständig jakt på lediga lokaler samt löpning och styrketräning.
Vi har spelat träningsmatcher mot mycket kvalificerat
motstånd som division 1-laget Syrianska Kerburan (0-1), samt
Dalkurd, division två-lag (0-2). Vi har i dessa matcher visat att
vi klarar tempot och att vår defensiv håller. Defensiven är ju
grunden till vår offensiv, som vi jobbat mycket med den
senaste tiden.
Vi har jobbat hårt med att bygga ett lag och ett spelsätt från grunden.
Vi har utgått från de spelare vi har och deras personliga och
individuella egenskaper. Vi vet att våra spelare kan en massa fotboll
och har spelat på skapliga nivåer. Detta innebär dock inte per
automatik att de 11 bästa spelarna blir det bästa laget.
Vi vet detta och har därför jobbat efter devisen ”det du vill ska hända
ser du till att det händer”. Vi har således sett till att spelarna kan vårt
spel in i minsta detalj, så att ovetskapen om detta inte stör dem
under spelet. Snarare ska det underlätta och ge dem tid och plats för
kreativa lösningar i samarbete med lagkompisarna.
Vad är det då de utbildats i och hur ser det ut, kan man fråga sig?
Svaret blir att laget är grundligt utbildat i defensivt agerande, både
som individer och som lag – framförallt det sistnämnda. Defensiv
skicklighet skapar tid och försprång i offensiv och här är det meningen
att vi ska använda oss av våra spelares individuella skickligheter, för
att snabbt ta oss fram till avslut.
Truppen är väldigt internationell. Vi coachar på svenska, engelska,
spanska. Vi har en mycket ung trupp med en snittålder på 20 år.
Razak och Juninho är äldst med sina 28 år. Yngst är nyförvärven från
Kumla, Gabbe Somi och Igge Coric, 17 år. De fyller 18 sent på året.
Gabbe Somi kommer att låta höra tala om sig i år. Redan efter
träningsmatcherna vet fotbollsfolk vem han är och han är bara en av
ett koppel talangfulla spelare i åldrarna 17-21 år, som vi har i
truppen.
Man kan med lugn säga att tiden talar för oss och att framtiden
kommer att se ljus ut. Vi hoppas att våra supporters förstår detta och
ibland visar dessa unga killar lite tålamod.

OrebroSyrianska.com
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Vad har ni för bild av Örebro Syrianska?
- En förening som jobbar hårt för att etablera sig högre upp i
seriesystemet. Man har en hårt jobbande organisation samt en
fantastisk publik. Laget spelar i sina bästa stunder en mycket attraktiv
fotboll.
Hur ser ni på den trupp ni tar över?
- Teknisk skicklighet, humör och explosiv styrka, är ord som dyker
upp. Noterbart är att laget tappade vad vi trodde skulle bli serieseger,
förra säsongen.
Vilken typ av fotboll står ni för?
- En snabb, teknisk anfallsfotboll som har sin grund i en bra
försvarsorganisation.
Hur skulle ni beskriva er som tränare?
Hasse:
- Många känner mig som en ganska ”het” coach, men med åldern har
jag blivit en lugnare person. Jag ser individen och får denne att se sin
roll i laget för att på så sätt kunna prestera så bra som möjligt. Jag är
välutbildad och erfaren på många nivåer, allt från senior till
pojklagsnivå. Jag är lärare till yrket och har även utbildat tränare, så
man kan på goda grunder påstå att jag även ”utbildar” spelare, dvs.
att jag ser till att de vet vad de ska göra och hur. Sådant får inte
slumpen styra.
Peter:
- Mitt huvudmål med fotboll har alltid varit att utbilda spelare. Jag
anser att ju bättre utbildade spelare desto bättre lag. Jag har studerat
mycket fotboll, och framförallt tittat på olika ”fotbollsskolor”. De
”skolor” som har inspirerat mig är i synnerhet den Holländska,
Jugoslaviska, Brasilianska och den franska fotbollsakademin
Clairfontaine. Jag har tränat fotboll i ca 15 år varav de senaste 10
åren med elitinriktning, framförallt på ungdomssidan.
Vad vill ni uppnå med Örebro Syrianska?
- Vi vill att spelarna under vår ledning ska lära sig hur de kan påverka
sin egen utveckling. Det är en grundförutsättning för att laget ska få
maximal utdelning. Vi förstår att du undrar över resultat och med en
stark trupp ska vi givetvis sikta mot division 2. Vi vill även stärka
Örebro Syrianska som förening. Där vill vi skapa en relation med
ungdomstränarna i föreningen, där vi tillsammans ska utveckla
fotbollen. Ska föreningen stärkas, så måste det också ske via
14
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Vardagsrummet
KAFÉ & KÖK

Restaurang al Forno Italiano, en
modern Italiensk restaurang på
Drottninggatan 41
Måndag - Fredag Lördag - Söndag
17.00 - 23.00
12.00 - 23.00

Tel: 019-10 67 10

019- 10 10 17
Lunch ● Servering ●
Avhämtning ● Catering
Ekersgatan 22
Öppettider: Mån - fre 11.00-20.00
● Lör - Sön 11.00- 19.00

019- 25 70 90

Kebab

Pizza

a la Carté

Fullständiga Rättigheter

Varmt Välkomna
OrebroSyrianska.com
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Samarbetspartners

Huvudsponsorklubben

Guldklubben

Silverklubben
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Bronsklubben

Vill du samarbeta med Örebro Syrianska IF?
Kontakta Mattias Jahkopson
Telefon: 0707- 13 75 92 E-post: Jahkopson@orebrosyrianska.com

OrebroSyrianska.com
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Restaurang

www.lokus.nu
Pizza

Á la Carte Kebab

Sallad

Hamburgare

Öl & Vinrättigheter

Öppettider
Mån-Fre 11:00-22:00
Lördag 12:00-22:00

VÄLKOMMNA ATT BESÖKA
ÖREBRO SYRIANSKA IF’S

SUPPORTERSHOP!
OrebroSyrianska.com

019- 10 19 00
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Eldsjälar - För Örebro Syrianska IF
1977 beslutade ett gäng med bekanta och vänner att
spela fotboll, man valde att starta fotbollsföreningen
Örebro Syrianska IF. Under 30 års tid har dessa
människor ställt upp i för laget i med och motgångar. De
har stått i vårt och torrt och hjälpt till runt laget. De är
gott och kort våra eldsjälar.
Genom åren har det kommit och gått en hel del spelare, men
de flesta har valt att efter deras aktiva tid hjälpa till runt laget.
Utan dessa eldsjälar hade Örebro Syrianska IF aldrig blivit så
framgångsrika. Det är dessa eldsjälar som sett till att saker
blivit gjorda. Om man ser på de mest framgångsrika
föreningarna i Sverige har de flesta engagerade eldsjälar som
alla varit med länge och jobbar hårt.
Det som gör en trotjänare till en eldsjäl är att man har hjärta
för klubben och är väl insatt i klubben. Kanske det allra
viktigaste är att fotbollen går i första hand.
– Vi har våra stöttepelare i klubben med våra många eldsjälar,
berättar Viktor Josufsson.
En av våra största eldsjälar är utan tvekan Hanna Barmousa
som inte missar en match. tvekar inte att ställa upp för laget
alla timmar på dygnet, året runt. Verksamheten utökads för
varje år och fortfarande är Barmousa en drivande kraft i
klubben.
En annan viktig eldsjäl är Abdo Gulec, som ställer upp för hela
verksamheten både på sin arbetstid och på sin fritid. Tvekar
aldrig att dyka upp oavsett när på dygnet man ringer honom.
För er som inte vet vem Adbo Gulec och Hanna Barmousa är så
kan ni ta en titt i närmaste uppslagsverk och slå på E som i
Eldsjäl för där hittar ni förmodligen en bild på dem.
– Vi har så många att ta till hjälp och jag vågar påstå att
klubbens medlemmar alla är eldsjälar på ett eller annat sätt,
säger Viktor Josufsson.
OrebroSyrianska.com
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Multi Arena på Väster?
Arenor
Fotbollskartan i Sverige håller på att förändras, speciellt är det på
arenafronten som det händer. Numera kan man inte öppna en tidning utan att
läsa om de stora arenor alla lag representerar. Elitsatsningar hit och dit, som
ska rädda svensk klubbfotboll. Medan klubbarna i de lägre serierna i Sverige
slåss om de få planer och tider som det finns tillgängliga finns det i Örebro två
konstgräsplaner som man kan hyra in sig på.
Framtiden
Men för att fotbollen i Örebro, som producerar minst en allsvensk
fotbollspelare om året ska utvecklas ytterligare krävs det fler fotbollsplaner.
Helst skall det vara konstgräs i den moderna fotbollen. Örebro Syrianska har
inte varit sena att påpeka detta för kommun och lade fram för några år sedan
planer på egen arena i varberga. För tillfället spelar Örebro Syrianska sina
hemmamatcher på Örnsro IP, men det är oklart med vad som skall ske med
området. Visioner som de stora klubbarna ute i fotbollsSverige presenterar
om bättre omsättning och utveckling är något de får stå för.
Ungdomarna
Vi ser att med en arena i varberga kan vi fortsätta med vår satsning med
ungdomar. Med bättre träningsförhållanden kan ungdomarna i varberga,
oxhagen . Mellringe och hjärsta fortsätta med deras drömmar. Kommun
pratar om att riva delar av varberga och oxhagen, men om sanningen skall
komma fram så trivs de flesta boende i dessa områden. Vad de flesta boende
i varberga, oxhagen och hjärsta tycker är att det saknas en mötesplats för
ungdomarna. I Örebro Syrianska ser vi en lösning på detta, med hjälp av en
egen arena i varberga kan vi vara en del av lösningen.
Viktor Josufsson, Örebro Syrianska IF
Arenaansvarig

OrebroSyrianska.com
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Baronen

Restaurang

Måndag- Torsdag 11.00- 22.00
Fredag 11.00- 01.00
Lördag- 12.00- 01.00
Söndag- 12.00- 22.00

Fullständiga rättigheter

Engelbrektsg. 6, 702 12 Örebro
019-12 14 90, Mobil: 070-538 54 46
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En dröm att nå division två med
Örebro Syrianska IF
TEXT: Johan Gulec
FOTO: Mattias Kurt

Kumla killarna Igor och Gabriel är två killar som är uppfostrade i IFK
Kumla och som tagit ett steg närmare sin karriär för att utvecklas för
högre nivå.
Gabriel Somi är stolt att få representera Örebro Syrianska IF i en tidig ålder.
Gabriel debuterade redan som sexton åring i division tre Västra Svealand.
Gabriel är uppfostrad i IFK Kumla och har dess för innan representerat
Yxhults IK och Sannahes IF. Gabriel beskrivs som en snabb och tekniskt kvick
spelare med bra vänsterfot. Hans styrka är 1 mot 1 både offensivt och
defensivt. Tidigare i höstas fick Gabriel som många andra chansen att
provspela med Örebro SK som fortfarande har ögonen på honom.
Hans egna personliga mål är att bli proffs utomlands. Men hans första
målsättning är att med Örebro Syrianska nå så att man avancerar sig till
division två. Sedan Gabriel anlände till klubben tycker Gabriel att han blivit väl
mottagen av killarna i laget.
Kroaten Igor Coric är uppfostrad i IFK Kumla han debuterade redan som
tretonåring i division tre. Igor representerade Örebroläns distriktslag som
spelade final i distriktscupen 2007. Igor var även nere i Holland och tränade
med Groningen för ca 1 år sedan. Igor är en skicklig tvåvägs spelare. Han har
en mycket bra teknik, speluppfattning och är stark i huvudspelet.
Tillika Gabriel är Igors mål med Örebro Syrianska att nå avancemang till
division två. Hans egna personliga mål är att bli proffs utomlands. Igor har än
så länge fått ett väldigt bra intryck av Örebro Syrianska IF som förening och
han anser att bemötandet från de nya lagkamraterna har varit väldigt
positivt.

Igor och Gabriel hälsar till den hängivna och mycket betydelsefulla
publiken med följande ord.
’’ Stötta oss i medgång och framförallt stötta oss även i motgång, det
betyder mycket.’’
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Fullstä diga rättigheter • Lu h uffé
Ko fere s öjligheter • A o eri g
Mat för avhä t i g • Fester

Abdo Güleç

RESTAURANG
VIVALLA
Argongatan ,
Tel./Fax
-

Örebro
Mobil
-

Pitcher´s Örebro
019-25 30 40
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Storgatan 18 Örebro
Tel 019-100 920

OrebroSyrianska.com

OrebroSyrianska.com
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Tillväxt och målsättning
Sedan ungdomsverksamheten för några år sedan startades på allvar i
Örebro Syrianska har intresset att spela för Örebro Syrianska ökat.
Örebro Syrianska har i dagsläget ca. 100 barn i åldrarna 5-18 år och
ca. 10 ledare som utgör klubbens själ och framtid.
Vår målsättning är att ha en bred ungdomsverksamhet med flera lag i
varje årskull. Vi inom Örebro Syrianska försöker bygga vår
ungdomsverksamhet med glädje, spontanitet och social verksamhet i
dem yngre
åldersgrupperna samt en mer elitinriktat verksamhet för dem äldre
där målsättningen är att få fram nya spelare till Örebro Syrianskas
seniorverksamhet. Alla barn och ungdomar som vill spela i Örebro
Syrianska skall få göra det oavsett färdighet.
Vill du vara med?
Om våra idéer och tankar faller dig i smaken är du mer än välkommen
att höra av dig till oss. Du kanske vill hjälpa till som tränare, ledare
eller har barn som vill spela hos oss. Du kanske har egna idéer på vad
du kan
tillföra? Vi är en klubb som växer och behöver din hjälp.
Kontakta:
Kansliet: 019-10 70 65, Info@orebrosyrianska.com

OrebroSyrianska.com
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Spelprogram A-laget
Följ Festen, match för match

Div 3 Västra Svealand 2009
Vårsäsongen
Syrianska IF

IFK Ölme

18/4 16:00

Karlslund Arena

IFK Örebro

Syrianska IF

25/4 16:00

Karlslund Arena

Syrianska IF

FBK Karlstad

03/5 17:00

Örnsro IP

Arboga Södra

Syrianska IF

09/5 15:00

Ekbackens IP

Adolfsbergs IK

Syrianska IF

15/5 19:00

Lugnets IP

Syrianska IF

Kungsör BK

24/5 17:00

Örnsro IP

Karlstad BK

Syrianska IF

30/5 15:00

Tingvalla IP

Syrianska IF

Sköllersta IF

07/6 17:00

Örnsro IP

IFK Sunne

Syrianska IF

10/6 19:00

Kolsvia

Rynninge IK

Syrianska IF

13/6 18:00

Grenadjärvallen

Syrianska IF

Örebro SK ung

17/6 19:00

Örnsro IP

Höstsäsong

30

Syrianska IF

IFK Sunne

26/7 17:00

Örnsro IP

Sköllersta IF

Syrianska IF

01/8 13:00

Sköllervallen IP

Syrianska IF

Karlstad BK

09/8 17:00

Örnsro IP

Örebro SK Ung

Syrianska IF

12/8 19:00

Behrn Arena

Syrianska IF

Rynninge IK

16/8 17:00

Örnsro IP

Kungsör BK

Syrianska IF

22/8 15:00

Runevallen

Syrianska IF

Adolfsbergs IK

30/8 17:00

Syrianska IF

Arboga Södra IF

06/9 16:00

FBK Karlstad

Syrianska IF

12/9 14:00

Örsholmen

Syrianska IF

IFK Örebro

20/9 16:00

Örnsro IP

IFK Ölme

Syrianska IF

26/9 14:00

Brovallens IP

Örnsro IP
Örnsro IP

OrebroSyrianska.com

Örebro Syrianska IF 2009

Trivselvärdar
Varberga/ Oxhagen

