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STYRELSEN & ORGANISTATION
Årsmöte

Marknad

Styrelse

Ungdom

Organisation
Örebro Syrianska IF:s organisation ser
ut enligt följande:
√ Årsmöte som är högsta beslut organ.

Kansli

It/ Media

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.

√ Styrelsen som utgör högsta beslutande organ mellan årsmötena.

√ Socialt skall föreningen ta ett socialt
aktivt ansvar för ungdomar.

√ Kansliet som utgör styrelsens förlängde arm mot utskott/ kommittéer
vilket den huvudsakliga verksamheten
bedrivs.

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

Layout
Mattias Kurt
073- 613 94 90
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Örebro Syrianska IF
Syrianska Kulturcentret,
Varbergagatan 258

SY

√ MARKNADSFÖRING
√ HEMSIDOR
√ FOTO & BILD

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.
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Officiella sida:
R
IA NS
www.orebrosyrianska.com
E-post: info@orebrosyrianska.com

A

Idag 2016 är Syrianska IF hemmahörande i division 2. 2015 var Syrianska
nykomlingar i andra divisionen och
slutade första säsongen på 5:e plats.

√ Mellringe IP som hemmaplan med
omklädningsrum och egen klubbstuga
för att kunna ena seniorverksamheten
med ungdomsverksamheten.

K

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.

√ 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.

Ö

√ Utskott/ kommittéer i vilket den huvudsakliga verksamheten bedrivs.
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TRÄNAR HISTORIK & SERIETILLBEHÖR
1977 -1984
1985 -1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994-95
1996
1997
1998-1999
2000
2001-02
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Klass 2 reserv
Division 6
Klass 2 reserv
Division 6
Division 6
Division 6
Division 6
Division 5
Division 5 - 4
Division 4
Division 5
Division 6
Division 5
Division 5 - 4
Division 4
Division 4
Division 4
Division 4
Division 3
Division 3
Division 3
Division 3
Division 3
Division 3
Division 3
Division 3
Division 2
Division 2

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
Barsom Cicek, Jan Hermez

Syrianska IF 2014
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STYRELSENS ORD
Efter en fantastisk säsong är det
åter dags för Örebro Syrianska IF
att visa att vi är bland eliten för
att stanna. Vi har inför året satt
lång-siktiga mål då främst att
föryngra laget och satsa på lokala
spelare.
De sportsliga ambitionerna är
självklart att hänga kvar men också bita oss fast i dessa nivåer där
vi hör hemma. Under 2016 kommer
projektet med egen arena vid Mellringe sättas i verket och om allt går
enligt planerna kommer arenan att
stå klart under våren 2017, vi hoppas på en fin arena där vi har tillgång
till kansli, servering och läktare för
vår trogna publik- skara. Just publiken är väldigtviktig för klubben,
spelarna och sporten. Vi hoppas på
att de flesta hittar ner till Örnsro IP
för att stötta våra spelare att vinna
po-äng och se bra fotboll.

Vi behöver fler av er! För att stabilisera vår ekonomi måste vi vara
med på fler projekt som drar in
ekonomiska stöd till klubben och
för att kunna ro hem dessa projekt
behöver vi fler som kan ställa upp
ideellt.
Vi är även undertaliga i styrelsen
och är tacksamma för all hjälp vi
kan få, både som styrelse ledamöter och även de som kan gå in i olika kommiteér.
Ungdomsverksamheten
fortsätter att blomstra vilket avspeglar
sig äveni media med stora framgångar, vi har under året utökat
samarbetet med ungdomarna och
ser flera potentiella a-lagspelare
på gång. Vi hoppas på fortsatta
framgång-ar för lagen och ser fram
emot när dessa sätter på sig a-lags
dressen.

Det går inte att poängtera tillräckligt många gånger hur viktig publiken är. Det går inte att poängtera
tillräckligt många gånger hur viktig
publiken är. Vi vill även att passa
på att påpeka deeldsjälar som ställer upp för klubben några av dessa
är de som arbetar med marknad/
media, runt matcherna, i kiosken
och ävensom arbetar med marknad/media, runt matcherna, i kiosken och även busschaufförerna
som ställer upp ideellt.

Sist men inte minst vill vi åter tacka
våra samarbetspartner och sponso-rer, utan er skulle vi inte kunna bedriva verksamheten och vi
hoppas att ni överser med eventuella missar. Vi försöker hela tiden
förbättra oss och tror på ett samarbete som är fördelaktig för alla
parter
.
Skulle du vara intresserad av att
hjälpa din förening eller ge ideér
om förbättringar osv. är du välkommen att kontakta oss på
info@orebrosyri-anska.com.
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Med vänliga hälsningar Styrelsen i
Örebro Syrianska IF

VisamarbetartillsammansmedSpendrups:
www.spendrups.se
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PROFFS PÅ
ÅTERVINNING
www.ilrecycling.com

Annons

SPELARE & LEDARE
16

20

06

MATTEUS COGO
MITTFÄLTARE

MARTIN ALP
ANFALLARE

21

08

JAKOB SAUMA
MITTFÄLTARE
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STEFAN HANNASON
MITTFÄLTARE

SAMUEL OKI
FÖRSVARARE

13

PETRUS KOCADAG
MITTFÄLTARE

SPELARE & LEDARE
11

31

09

ALEN RASTODER
MITTFÄLTARE

MIRZA BASIC
ANFALLARE

03

04

14

BASEL GORGIS
FÖRSVARARE

OSKAR NAR
MITTFÄLTARE

AZIZ OVAT
ANFALLARE

HADI NASIRIAN
MITTFÄLTARE
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SPELARE & LEDARE
?

07

17

GABRIEL DENHO
FÖRSVARARE

99

KEVIN LARSSON
MITTFÄLTARE

TULLO MACHEPE
ANFALLARE

05

RABI MOURAD
MITTFÄLTARE
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10

ERIK BRANDT
FÖRSVARARE

DANA KUHI
ANFALLARE

SPELARE & LEDARE
88

?

MARCUS BATAN
FÖRSVARARE

?

09

MIRAN ABDULRAHMAN
MITTFÄLTARE

28

NAHIR MALKI
MÅLVAKT

ANEL CORALIC
MITTFÄLTARE

01

REGIS COLOMBELLI
MÅLVAKT

PETTER CRAMNERT
MÅLVAKT
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SPELARE & LEDARE
L

L

BARSAUM CICEK
TRÄNARE

L

GEORGE CORRE DE BASSO
MÅL. TRÄNARE

JAN HERMEZ
ASS. TRÄNARE

L

ANDRE GERGI
MATERIALFÖRVALTARE
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Kontakta mig när du ska köpa eller
sälja din bostad!
Henrik Mörck
0707-644 154

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

• 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.

• 2002 Syrianska avancerar till div 4.

• 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.

• 2006 För första gången i historien är
Örebro Syrianska IF klara för division 3.

• 2013 blev ett mellan år för Örebro Syrianska och en mittenplacering i divsion tre.

• 2007 Första året i div. 3 Västra
Svealand blev en succé man hamnade på
6:e plats.

• 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,

• 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.
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• 2015 blev ett framgångsrikt år där man
lyckades med en 5:e placering som nykomlingar i division 2.

Melius
Assistans

www.meliusassistans.se

www.revecoekonomi.se

Özcan Genc
Afrem Oktay
Philip Kavak
070- 413 00 90
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SPONSORER
SAMARBETSPARTNER

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

• Spendrups
• Disk Teknik
• Rest Nobel
• The Coffee
• Estetikcenter
• Klacken
• Hälls

DIAMANTKLUBBEN

• Texas Longhorn
• Windahls Bil
• Melius Assistans
• Pitchers i Örebro
• Rejmes i Örebro
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SPONSORER
GULDKLUBBEN

• Grekiska Kolgrillbaren Örebro
• Venus
• Allmänna begravningsbyrå
• Fresco Inredning & design

SILVERKLUBBEN

• Sushi Yama
• Debut
• Reveco Ekonomi
• Wobbler
• AD Bildelar
• Satin
• Örebro Bygg

• IL Recycling
• Länsförsäkringar
• Herok
• DJEF

BRONSKLUBBEN

• Kristdemokraterna
• La Paloma
• Danne´s
• Rio
• FMF Assistans
• Haga Restaurang & Pizzeria
• Snabbgross
• Engelbrekts Kvarterskrog
• Restaurang Tybble
• Däckgrossen
• Konditori Vasa

• Mobilizera
• Varberga Servicebutik
• Adriatic
• Sorella
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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

PROVTRÄNA MED ÖREBRO SYRIANSKA IF UNGDOMSLAG
ROVTRÄNA
MED ÖREBRO SYRIANSKA IF UNGDOMSLAG

Är du sugen på att prova på att Välkommen att kontakta oss
roliga
attoch
diskutera
en provträning
du spela
sugen påi något
att provaav
på våra
att spela
i någotoch
av våraför
roliga
framgångsrika
lag i Örebro
framgångsrika
i Örebro
Syjust
rianska?
Vårt motto är "lag
Syrianska,
hetaste
laget iför
sta´n"
ochdig!
vi gör Vi
vadföredrar
vi kan för attatt
levadu
p tillrianska?
detta!
Vårt motto är ” Syrian- tar med dig en förälder när du
chansen
att
provspela
i något
av ́n”
våra och
lag och
på vår framgångsrika
och utvecklande
ska, hetaste laget
i sta
vi känn
kommer
på din första
provträljö tillsammans
med
våraför
duktiga
engagerade
tränare.
Detta
tillsammans
medär
våra
gör vad vi
kan
att och
leva
upp ning
med
oss
men detta
ingkänttill
duktiga
spelare!
detta!
et krav.

tränar
gånger i veckan
och spelar seriespel
9 eller 11-mannaserier
på
Ta2-3
chansen
att provspela
i nå- i 5,I 7,
dagsläget
har vi lag(beroende
i följande
der). På vintern deltar vi i seriespel och tränar inomhus. Utöver detta deltar vi i många
got av våra lag och känn på vår åldersklasser och vi ser löpande
per och turneringar (både i Örebro och i andra delar av landet).

framgångsrika och utvecklan- över vår möjlighet till att starta
de miljö
tillsammans
våra
nya lag.för just dig! Vi föredrar att du
lkommen
att kontakta
oss för attmed
diskutera
en provträning
duktiga
och
engagerade
tränar med dig en förälder när du kommer på din första provträning med oss men detta är inget
av. re. Detta tillsammans med våra Befintliga lag: P01/02, P03/04,
erkänt duktiga spelare!
P05, P06/07, F06-08, P07/08,
P10
agsläget har vi lag i följande åldersklasser och vi ser
löpande över vår möjlighet till att
2-3 gånger i veckan
arta Vi
nya tränar
lag.
fintliga
P01/02,
P03/04, P05,
P07/08,
P10
ochlag:
spelar
seriespel
i 5,P06/07,
7, 9 F06-08,
el- Är
du intresserad?
Tveka inte
ler 11-mannaserier (beroende på utan hör av dig redan idag!
du ålder).
intresserad?
inte utan
hör av
redanMaila
idag! oss din intresseanmälan
På Tveka
vintern
deltar
vi dig
i seaila riespel
oss din intresseanmälan
på
ungdom@orebrosyrianska.com
så kontaktar vi dig.
och tränar inomhus. Utö- på
ver detta deltar vi i många cuper
och turneringar (både i Örebro ungdom@orebrosyrianska.com
och i andra delar av landet).
så kontaktar vi dig.
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SPELARE
Hur tycker du att klubben har
utvecklats sen du kom hit förra
året?
- Jag tycker att den största biten
som utvecklats sedan förra året är
att klubben har försökt få ett lag
som håller ihop på ett bra sätt så
att stämningen i och kring laget är
på topp och det har man lyckats
väldigt bra med. Sen har man fått
in en assisterande tränare i år som
ger spelarna och ledarna extra
hjälp och energi.
Fjolårets succé redo för ny säsong
Mattias Kurt

Martin Alp bestämde sig för Örebro Syrianska IF fastän han fick
kontraktsförslag av BK Forward
som ville behålla honom efter
hans succé hos Syrianska under
hösten.
Alps uppgift att axla Mozarts roll
som lagets målskytt kunde ha avskräckt många men Alp gick in och
gjorde med ett äkta hattrick i sin
första match och visade vilken hyperfarlig målskytt han är. Det blev
hela 12 träffar på 10 matcher under
hösten och publiken hade fått ny
favorit och saknaden av Mozart
var inte lika stor.
Det starka anfallsspelet med
19-åringen i spetsen var en starkt
bidragande orsak till lagets något
sensationella 5:e placering i klubbens första säsong i division två.
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Vad har du för förväntningar på
laget och vad är din personliga
målsättning under säsongen?
- Den största förväntningen jag har
på laget och mig själv är att vi alltid ger hundra och jobbar för varandra även om det inte alltid går
våran väg, vi får inte vika ner oss
i sådana lägen. Jag har mina personliga målsättningar men det jag
främst strävar efter är att göra en
så bra säsong som möjligt för att
hjälpa laget och för att kunna gå
vidare i min karriär.
Förra säsongen gjorde du ett
hattrick i din första match i Syrianska tröjan . Kan du beskriva hur
det kändes när du nätade dit första målet för Syrianska?
- Det var såklart riktigt skönt, sen
att det var första matchen gjorde
det ännu bättre. Jag fick direkt visa
varför jag kom till laget och hoppas att jag kan göra det minst lika
bra iår. Jag vill alltid göra mål och
hjälpa laget framåt.

TRÄNARENS ORD
Ett bra tillfälle att svetsa ihop laget
fick vi under en veckas träningsläger i Barcelona, vilket var väldigt
nyttigt och lärorikt.
Hade jag fått en sista önskan hade
det varit ytterligare mittback som
förstärkning till backlinjen. Jag
tycker vi fått ihop en intressant
trupp och det blir ett spännande
år! Med er hjälp kommer vi nå nya
framgångar så därför är det viktigt att så många som möjligt av
er kommer ner till arenan och hejar
fram oss.
Efter ett starkt första år i div 2
med en bra 5:e plats står vi nu
inför en ny säsong och nya utmaningar där vi även byter serie.

Tihe Suryoye!!

De flesta brukar säga att andra
året i en ny serie brukar vara tuffast. Det är i alla fall säkert att vi
står inför vår största utmaning hittills, vi har tappat hela 8 startspelare och ersatt dessa med unga och
talangfulla spelare.
Det är en medveten gemensam
satsning som ser mycket lovande
ut för framtiden men desto mer än
utmaning för tränarteamet i år, det
gäller att få mixen med nya och
gamla spelare att fungera som ett
lag där är de lite äldre spelarna extra viktiga med sin rutin.
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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.

REBR
1 9 7 7
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R

SPONSRÖ
O

√ 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:
√ Forma framtidens Syrianska IF
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√ Nå ut med en tydlig och positiv
profilering av våra sponsorer.
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I Örebro Syrianska IF Sträver vi
efter att:
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√ Utveckla egna talanger och ledare
√ Värna om framtida utveckling och
engagemang inom vår förening
Då ska du sponsra Örbro Syrianska IF
Vi har flera olika paket för alla företag. Stora som små. För mer
information angående sponsring
och presentationsmaterial kan ni
kontakta vår marknadsansvarig.
Micke Andersson
070- 2140 40 46
marknad@orebrosyrianska.com
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Varberga
Servicebutik
√ Kontantkort
√ Betalningar
√ ATG-Live
√ Busskort
√ Post
√ Spel
√ Video

Restaurang
RIO

019- 25 71 50

Trio Tryck 1/2

Bromsplan 2-4
019- 10 78 44

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

SATIN
B A R

&

M AT S A L

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

RESTAURANG

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

DANNES
Storgatan 18

BAR & RESTAURANG
019- 13 58 10
KLOSTERGATAN 7

30% RBILATILBLBAEHTÖRT!
PÅ ALLA MO

R 2016.

GILTIG T O M 10 OKTOBE

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

” Nu har vi, operatörs upplåsningar
samt lagningar av mobiltelefoner”

Debut Kungsgatan 10 Örebro, 019-121011

Konditori sedan 1910

Konditori sedan 1910

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

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

CLUB1977
Som medlem erhåller du:
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CLUB 1977
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√ Medlemskap 2016
Ett medlemskap för säsongen
2016 (Värde 300 SEK)
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√ Säsongskort 2016
Ett säsongskort för säsongen
2016. (Värde 500 SEK)

SURYOYE

1977 SEK

√ T-shirt
En T-shirt med nummer 77
på ryggen samt Club 1977
logo på bröstet.
√ Medlemskort 2016
Medlemskort som intygar
ditt bidrag.
√ OrebroSyrianska.com
Ert namn publicerad på

Hur Blir du medlem?
√ Bankgiro
5351-0293
(OBS: Bifoga personuppgifter)
eller ring Micke Andersson
070- 2140 40 46

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.
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LAGEN I DIVISION II NORRA GÖTALAND
Grebbestads IF
www.grebbestadsif.se

Lidköpings FK
www.lidkopingsfk.se

Gunnilse IS
www.gunnilseis.se

Rynninge IK
www.rynningeik.se

IFK Kumla
www.ifkkumla.se

Skoftebyns IF
www.skoftebynsif.nu

IFK Uddevalla
www.ifkuddevalla.nu

Skövde AIK
www.skovdeaik.se

IK Gauthiod
www.ikgauthiod.se

Stenungsunds IF
www.stenungsundsif.se

Karlstad BK
www.karlstadbollklubb.se

Vänersborgs FK
www.svenskalag.se/VFKherrar

Kortedala IF
www.sportnik.se/kortedalaif

Örebro Syrianska IF
www.orebrosyrianska.com
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Klostergatan 17

Konferens 9-håls golfbana
stugor
skidanläggning

Bli
föreningsfadder!
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!

SvS_Gräsroten_föreningsmtr_Annons_A5.indd 1

2014-11-18 13:47

OrebroSyrianska.com

MATCHPROGRAM
April
2016-04-10 16:00 Vänersborgs FK - Örebro Syrianska IF
2016-04-16 15:00 Kortedala IF - Örebro Syrianska IF
2016-04-23 16:00 Örebro Syrianska IF - Karlstad BK *
2016-04-30 16:00 Stenungsunds IF - Örebro Syrianska IF
Maj
2016-05-05 16:00 Örebro Syrianska IF - Skoftebyns IF
2016-05-10 19:00 Rynninge IK - Örebro Syrianska IF *
2016-05-14 16:00 IFK Uddevalla - Örebro Syrianska IF
2016-05-21 16:00 Örebro Syrianska IF - Lidköpings FK
2016-05-28 16:00 Gunnilse IS - Örebro Syrianska IF
Juni
2016-06-01 19:00 Örebro Syrianska IF - Skövde AIK
2016-06-11 16:00 IK Gauthiod - Örebro Syrianska IF
2016-06-18 16:00 Örebro Syrianska IF - Grebbestads IF
2016-06-25 16:00 IFK Kumla - Örebro Syrianska IF *
Juli
2016-07-23 16:00 Örebro Syrianska IF - Kortedala IF
2016-07-30 16:00 Örebro Syrianska IF - Vänersborgs FK
Augusti
2016-08-07 17:00 Karlstad BK - Örebro Syrianska IF *
2016-08-13 16:00 Örebro Syrianska IF - Stenungsunds IF
2016-08-20 16:00 Skoftebyns IF - Örebro Syrianska IF
2016-08-27 16:00 Örebro Syrianska IF - Rynninge IK *
September
2016-09-03 16:00 Örebro Syrianska IF - IFK Uddevalla
2016-09-10 16:00 Lidköpings FK - Örebro Syrianska IF
2016-09-17 17:00 Skövde AIK - Örebro Syrianska IF
2016-09-24 16:00 Örebro Syrianska IF - Gunnilse IS
Oktober
2016-10-02 16:00 Örebro Syrianska IF - IFK Kumla *
2016-10-08 15:00 Grebbestads IF - Örebro Syrianska IF
2016-10-15 14:00 Örebro Syrianska IF - IK Gauthiod
* = Derby
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VARBERGA/ OXHAGEN
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