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KLUBBCHEFEN HAR ORDET

Stefan Andreasson
Klubbchef

NU TAR VI NÄSTA STEG
NÄR VI SUMMERAR 2019 kan vi se tillbaka 
på ett år där många viktiga bitar föll på plats för 
IF Elfsborg. 2018 var ett utmanande  år på flera 
sätt, såväl sportsligt som ekonomiskt, men sam-
tidigt motiverade det oss att arbeta ännu hårdare 
med ett påbörjat strategiskt förändringsarbete. 
Inför 2020 är hela föreningen redo att ta det vi 
kallar Nästa steg för IF Elfsborg.

VÅRT HERRLAG slutade på en åttondeplats i 
Allsvenskan. Avslutningen med en fin höst 
kröntes med derbysegern mot IFK Göteborg på 
Borås Arena. Tre stora spelare i form av Kevin, 
Jon och Ishi, som betytt mycket för föreningen 
under många framgångsrika år, tackades av 
efter matchen. IF Elfsborgs U19 visade att vår 
talangverksamhet fortsätter att skörda fram-
gångar genom att vinna SM-guld och sluta tvåa i 
skandinaviska mästerskapen. 

I BÖRJAN PÅ 2019 presenterades en om-
fattande utredning om damfotboll i IF Elfsborg 
för medlemmarna och därefter fattade årsmötet 
beslutet om att vårt damlag ska påbörja en 
långsiktig satsning ifrån lägsta division. Det är 
med stolthet vi nu kan börja säga att IF Elfsborg 
ska vara en förening för alla. Med den erfarenhet 

och kompetens som finns i ledar- och spelartrupp 
känns satsningen lovande inför framtiden. 
Damlaget går in i division fyra under 2020. 

EFTER FLERA ÅRS LÄNGTAN kunde vi i oktober 
inviga Rydahallen på Ryda Sporfält. Hela invig-
ningsdagen blev minnesvärd där vi samlade alla 
ungdomslag, herr- och damlag, gå fotbolls-gänget 
och inte minst spelade en legendarmatch mot 
IFK Göteborg, som slutade med seger.  Även 
Gamla Elfsborgare och Guliganerna visade upp 
sin verksamhet på plats som en del av Elfsborgs-
gemenskapen. Det är med glädje vi kan konsta-
tera att Rydahallen kommer att vara en hörnsten, 
inte bara för IF Elfsborg, utan för hela Borås-
fotbollen framöver. Vintertid får alla lag möjlighet 
att träna inomhus med perfekta förhållanden. 
I hallen med 800 åskådarplatser finns möjlighet 
att skapa en bra atmosfär för publiken under 
försäsongsmatcher.

UNDER 2019 FATTADES flera viktiga beslut 
kring Borås Arena och under hösten inleddes 
byggstarten för det som går under projekt-
namnet Borås Arena 2.0. Genom uppgraderingen 
tillgodoser vi dels de krav som UEFA och Svenska 
Fotbollförbundet ställer på elitarenor för spel.   

Men vi ser även till att arenan kan bli en mötes-
plats för människor i en mycket större utsträck-
ning. När IF Elfsborg spelar kommer våra support-
rar och sponsorer att kunna träffas och ladda upp 
på arenan med nya faciliteter. Genom att knyta 
Borås Stad och vår egen fotboll i kombination 
med samhällsverksamhet än tydligare till arenan 
är ambitionen att lokalerna ska nyttjas fler av 
årets dagar till olika verksamheter. 
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Vi Tillsammans är vårt ledord och innefattar IF Elfsborg, 
utvecklingen av fotbollen i regionen och arbetet för ett 
bättre samhälle.

VI TILLSAMMANS ÄR SAMLINGSNAMNET 

 för IF Elfsborgs samhällsengagemang. Här åter-
finns alla de projekt och insatser som föreningen 
gör för att bidra till ett tryggare samhälle byggt på 
glädje, delaktighet och gemenskap. Verksam-
heten bygger på områdena samhällsansvar, 
supporterrelationer och Camp Elfsborg. 
Detta skapar samarbeten som påverkar och 
utvecklar fotbollen, samhället och supporter-
relationerna.  Tillsammans med Borås Stad, 
näringslivet, organisationer, supportrar och 
andra engagerade människor vill vi medverka till 
en positiv utveckling i vårt samhälle. 

UNDER 2019 HAR IF ELFSBORG fortsatt att  
arbeta och utveckla verksamhetsområdet Vi 
Tillsammans. Utöver befintliga samhällsprojekt 
har IF Elfsborg varit, likt tidigare år, medlem i 
Svensk Elitfotbolls styrgrupp för CSR. Under det 
gånga året har IF Elfsborg  tillsammans med SEF 
och nationalekonomen Ingvar Nilsson medverkat 
i framställandet av rapporten ”Fotbollsplanen 
mitt i byn” som beskriver och belyser Sveriges 
fotbollsföreningars samhällsarbeten och vilka 
ekonomiska vinster och besparingar som det 
innebär för samhället.   

INOM FÖRENINGEN PÅBÖRJADES 2018
ett arbete med att revidera och förankra 
IF Elfsborgs värdegrund. Under 2019 stod 
värdegrunden klar. Arbetet har bedrivits av en 
arbetsgrupp med representanter från herrlaget,  
Guliganerna, ungdomsverksamheten, styrelsen 
och kansliet. Under medlemsmötet i december 
presenterades värdegrunden och därefter har 
arbetet med att implementera den påbörjats.

VI TILLSAMMANS

VI TILLSAMMANS

Peter Algebäck, delägare & affärsutvecklare Brainforest
Stefan Andreasson, klubbchef IF Elfsborg
Nadja Bengtsson, styrelseledamot IF Elfsborg
Ingela Carlsson, styrelseledamot IF Elfsborg
Jakob Franzén, Guliganerna 
Mats Karlsson, styrelseledamot IF Elfsborg
Jan Ryrlén, verksamhetsansvarig Vi Tillsammans, IF Elfsborg
Vedad Aganovic, projektledare Vi Tillsammans, IF Elfsborg
Eric Sjölin, SLO IF Elfsborg

STYRGRUPP VI TILLSAMMANS
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VI TILLSAMMANS

ÅRETS VI TILLSAMMANS-PRIS:  

Detta pris har delats ut sedan 2017 och tilldelas någon/några som 
gör betydande insatser för IF Elfsborg och vårt samhälle.

Årets pristagare är en person som under en lång tid varit med och 
utvecklat våra samhällsprojekt. Utan hans medverkan hade inte 
Jobb Tillsammans och Framtid Tillsammans kunnat startas och 
utvecklas till de framgångsrika projekt de idag är.

 År 2019 gick priset till Mirsad Dubo

VI TILLSAMMANS
Camp Elfsborg Supporterrelationer

• JOBB  TILLSAMMANS 

• FRAMTID TILLSAMMANS

• SPONSORSAKTIVITETER

• FERIEARBETARE

• PINOCCHIO CUP 

• BRA KOMPIS 

• BREDDFOTBOLL

• FLICKAKADEMIN

• GÅFOTBOLL

• GLÄDJE TILLSAMMANS

• FÖRENINGSNÄTVERK

• SOMMARFOTBOLLSSKOLA

• FOTBOLL PÅ HÖGSTADIET

• FÖRENINGSAKTIVITETER

• UNGDOMENS DAG

 

• SLO

• DIALOGMÖTEN

• DJURPARKSDAGEN

• UNGA ELFSBORGARE

2019 I SIFFROR
SAMHÄLLSANSVAR 
Jobb Tillsammans: 15 deltagare 
som arbetstränas och matchas mot 
IF Elfsborgs sponsorer.

Framtid Tillsammans: 10 projekt-
anställda på skolor och fritidsgårdar 
som når cirka 2 500 ungdomar i fem 
stadsdelar.

Anställda feriearbetare: 15 
ungdomar i åldern 16-18 år under 
tre veckor.

Pinocchio Cup: 400 sjätteklassare 
på Borås Arena.

Bra Kompis Klassfotboll Borås:  
2 200 deltagare i årskurs 0-6 på 
Ryda Sportfält.

CAMP ELFSBORGROR 219:   
Flickakademi: 89 spelare, i 
samarbete med 14 föreningar. Vid 
breddträning 200 deltagare.

Gåfotboll: Fotboll från 55 år och 
uppåt. Att springa eller tacklas är 
inte tillåtet. Fem ledare och cirka 30 
deltagare.

Glädje Tillsammans: Fotboll för 
barn och ungdomar med funktions-
variation. Två ledare och cirka 10 
deltagare.

Samarbetsföreningar i  
nätverket: 60 föreningar, genom 
vilka vi når cirka 30 000 individer i 
Västergötland och Småland.

Camp Elfsborgs sommarfotbolls-
skola (två veckor): 160 killar och 
tjejer, 10-14 år. 

Fotboll på högstadiet: Daltorps-
skolan och Erikslundskolan årskurs 
7-9: 50 killar och tjejer, 13-15 år. 

IF Elfsborgs ungdomsverksamhet: 
Cirka 250 spelare, killar och tjejer 
upp till 14 år.

Ungdomens dag: (IF Elfsborg – 
Falkenbergs FF): 1000 barn från 17 
föreningar på Borås Arena. 

SUPPORTERRELATIONER 
Supporter Liaison Officer (SLO): 
Eric Sjölin och Roger Gröndahl 
på samtliga hemmamatcher och 
majoriteten  
av bortamatcherna.

Djurparksdagen: Medlemmar och 
sponsorer med familjer, cirka 5 000 
besökare.

Unga Elfsborgare: 87 medlemmar.

Samhällsansvar
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VI TILLSAMMANS

IF ELFSBORG VILL VARA EN FÖRENING i  
ständig utveckling och med en verksamhet i 
framkant som skapar sportslig framgång och 
samhällsnytta. Allt vi gör bottnar i vår förenings-
kultur och våra värderingar. Redan under 2018 
inleddes ett gediget och noggrant arbete med 
att ta fram och implementera IF Elfsborgs nya 
värdegrund. Arbetet bedrevs av representanter 
från vårt herrlag, Guliganerna, ungdomsverksam-
heten, styrelsen och kansliet. Representanterna 
ansvarade i sin tur över att förankra de olika 
stegen inom sina respektive grupperingar. 

VÄRDEGRUNDEN PRESENTERADES för första 
gången under medlemsmötet i december 2019 
och bygger på arbetsgruppens gemensamma 
uppfattningar och värderingar som ska påminna 
oss om vilka vi är och vilka vi vill vara. 
Värderingar som ska leda oss i såväl vision som 
daglig verksamhet och som ska finnas som ett 
stöd när vi fattar beslut och väljer vår väg framåt.

IF ELFSBORGS VÄRDEGRUND bygger på 
värdeorden tillsammans, utmanare, stolthet. Ord 
som ska genomsyra hela vår verksamhet, från 
våra ungdomslag och A-lag, till våra medlemmar, 
supportrar och vårt arbete ute i samhället.

TILLSAMMANS

Genom fotbollen och vårt samhällsengagemang 
samlar vi människor med olika bakgrunder. 
Oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, sexuell 
läggning, fysisk eller psykisk förutsättning är IF 
Elfsborg och Borås Arena en mötesplats för alla. 

UTMANARE

Vi utmanar oss själva och andra genom att tänka 
i nya banor och på nya och annorlunda sätt. Vi 
tar vara på det unika. Därmed blir vi föregångare 
och förebilder. Detta kan gälla alltifrån sportsliga 
ambitioner till nya mötesplatser, framtidens 
samhällsengagemang, det moderna sport-
kontoret, supporterinitiativ. Våra verktyg heter 

engagemang, innovation, mod, ansvar, driv, ny-
fikenhet, transparens, involvering och öppenhet.

STOLHET

Vi är stolta över vår historia och det engagemang 
vi skapar. Vi står tillsammans i med- och mot-
gång. Vi vinner, förlorar och kämpar tillsammans 
både på och utanför planen. Både inom fotbollen 
och i vårt samhälle.

 

VÄRDEGRUNDSARBETE

VI ARBETADE MED VÄRDEGRUNDEN 

Camilla Larsson, Christopher McVey, Eric 
Sjölin, Erika Österlund, Ingela Carlsson, Isak 
Edén, Jan Ryrlén, Johan Fälth, Martin Anders-
son, Mats Karlsson, Nadja Bengtsson, Patrik 
Lövhage, Samuel Holmén, Sara Karlén, Ulf 
Helge, Vedad Aganovic.
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VI TILLSAMMANS

IF ELFSBORG ARBETAR för en 
inkluderande supporterkultur 
oavsett ålder, läktartillhörighet 
eller bakgrund. Vårt arbete inom Vi 
Tillsammans handlar om att stödja, 
föra dialog och lyfta fram olika 
supporterinitiativ kring föreningen. 
Vi arbetar också för att Borås Arena 
ska vara tillgänglig även för de av 
våra supportrar som har någon form 
av funktionsvariation.  Det finns 
bland annat syn- och teckentolk.

I VÅRT DAGLIGA arbete fokuserar 
vi främst på förebyggande arbete 
genom supporterdialog för att på så 
sätt involvera supportrarna i fören-
ingen. Genom SLO-rollen arbetar vi 
med service och bemötande, både 

mot hemma- och bortasupportrar 
för en bra och trygg upplevelse 
i Borås och på Borås Arena. IF 
Elfsborg har som ambition att en 
SLO skall finnas tillgänglig på alla 
föreningens tävlingsmatcher, såväl 
hemma som borta.

FEM GÅNGER PER ÅR bjuder vi 
in representanter från våra aktiva 
supportergrupperingar med fokus 
på dialog och samverkan.

UNGA ELFSBORGARE ÄR 
supportergruppen för barn 9-14 
år. Här fångar vi upp våra yngsta 
supportrar, bygger relationer och 
stärker positiva supporterinslag 
på matcherna. Under 2019 har verk-

samheten fortsatt att utvecklas och 
består nu av totalt 87 medlemmar. 

GAMLA ELFSBORGARE ÄR IF 
Elfsborgs äldsta supporterförening 
grundad 1942. Våra seniorer träffas 
varje månad på Borås Arena eller i 
andra lokaler där olika gäster bjuds 
in och håller föredrag. Gamla Elfs-
borgare arbetar i nära samarbete 
med Sven Jonassons minnesfond 
som varje år delar ut stipendier till 
framstående spelare och ledare 
inom IF Elfsborg. Årets Jonasson-
stipendium tilldelades ungdoms-
ledaren Jakob Franzén. 

GULIGANERNA ÄR IF Elfsborgs 
största supporterförening. Varje år 
arrangerar Guliganerna resor till 
samtliga bortamatcher. Årets mest 
uppmärksammade resa var den 
gula invasionen när Falkenberg fär-
gades gult under juni när över 600 
Elfsborgare fanns på plats i Halland.

UNDER 2019 STARTADES 

Vi Tillsammans Biljettfond där
privatpersoner och företag har 
bidragit med pengar som gått oav-
kortat till att köpa in ståplatsbiljetter 
till ekonomiskt eller socialt utsatta. 
Exempelvis fritidsgårdar, mötesplat-
ser, föreningar och skolelever. En 
möjlighet att bjuda in fler människor 
till gemenskapen på Borås Arena.    

SUPPORTERRELATIONER
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I IF ELFSBORGS ungdoms-
verksamhet får alla vara med och 
spela. Upp till 14 års ålder bedrivs 
träning för att skapa ett intresse 
för idrott i allmänhet och glädjen i 
att röra på sig och ingå i ett socialt 
sammanhang. Upp till 12 år spelar vi 
helt utan resultat, ingen tabell, ingen 
seriefinal.

VÅRA LEDARE HAR en nyckelroll 
i det här arbetet. Inom föreningen 
finns en välorganiserad verksamhet 
med många duktiga ledare som gör 
ett fantastiskt jobb. Tack vare dessa 
får våra spelare en bra utbildning 
både på och utanför planen.

I ÅR HAR förutsättningarna för 
verksamheten fortsatt att utvecklas i 
och med byggnationen av Rydahal-
len på Ryda Sportfält. Hallen gör att 
vi kan förlägga träning och matcher 
inomhus och det tror vi kommer att 
attrahera än fler barn och ungdo-
mar till vår ungdomsverksamhet 
i framtiden. Under 2019 har även im-
plementeringen av IF Elfsborgs nya 
värdegrund påbörjats - en mycket 
viktig och central del i vår utbildning.

I BÖRJAN AV 2019  TILLTRÄDDE 

Joakim Alexandersson som ny ung-
domsansvarig efter Kjell Antonsson.
Som tidigare A-lagsspelare i IF Elfs-

borg och i yngre dagar spelare i vår 
ungdomssektion vet han hur viktiga 
våra ungdomsledare är och vilket 
hårt arbete de lägger ned.

VI  VILL SLUTLIGEN rikta ett stort
tack till alla ledare för all den tid ni 
lägger ner och till alla föräldrar, barn 
och ungdomar för ett fantastiskt 
2019.

UNGDOMSSEKTIONEN

IF Elfsborgs ungdomsverksamhets främsta fokus ligger på gemenskap. alla är välkomna 
att delta och vi spelar fotboll för att det är roligt.

UNGDOMSSEKTIONEN

Joakim Alexandersson 
Ungdomssansvarig
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UNGDOMSSEKTIONEN

FINA PRISER 
DELADES UT
I DECEMBER HÖLLS DEN ÅRLIGA 

ungdomsavslutningen i Parkhallen.  
IF Elfsborgs yngsta spelare med 
föräldrar och ledare samlades för en 
härlig kväll tillsammans. Ungdoms-
avslutningen har blivit en fin tradi-
tion och kvällen bjöd bland annat på 
prisutdelning och utmärkelser. 
 

DAGENS GÄST  VAR A-lagsspela-
ren Tim Rönning som fick berätta 
om livet som fotbollsspelare fung-

erar och hur det är att spela i A-laget 
och vad som krävs för att nå dit. 

ETT HUVUDINSLAG ÄR  

utdelningen av Bästa Kompis-
priset. Alla ungdomsspelare i IF 
Elfsborg går igenom en värde-
grundsutbildning som en del av 
deras fotbollsutbildning. Bästa 
Kompis-priset är ett sätt att stärka 
föreningens värdegrundsarbete. 

NUMERA DELAR ÄVEN Gamla 
Elfsborgare och Sven Jonassons 
minnesfond ut ungdomsstipendier 
till de unga spelare som i respektive 
årskull vinner Bästa Kompis–priset. 
Vinnarna får därmed 500 kronor.   
Syftet är att lyfta upp det viktigaste 
priset man kan få som ungdoms-
spelare i IF Elfsborg.

VINNARE AV 2019 ÅRS 
PRISER FÖR BÄSTA 
KOMPIS SAMT GAMLA 
ELFSBORGARE OCH 
SVEN JONASSONS  
STIPENDIUM:  

P8 – Elmin Alia
F9 – Katharina Aleksic
F11 – Nikolina Veselsic
P10 – Emin Hasic
P11 – Michael Nguyen
P12 – Theodor Duran Leon
P14 –  Ali Ghafar Nabavi

STIPENDIUM UR BÄCKS 

MINNESFOND gick till  
Wilhelm Ekdahl i U14.
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UNGDOMSSEKTIONEN

P14
Årets  trupp har bestått av cirka 70 spelare  i fyra lag i seriespel. Ett av lagen 
blev seriesegrare i pojkar division 5 . Ett lag spelade i division 6 där man 
knep andra platsen och två lag spelade i division 7 respektive division 8 där 
båda lagen slutade på en femteplats. Under året deltog  man i bland annat 
Eskilscupen i Helsingborg med tre  lag. Ett 11-manna-lag och två 9-manna-
lag.  Ett av lagen lyckades spela sig till guldmedaljen efter  sju raka segrar och 
mycket starka  insatser .  I  finalen ställdes  laget mot Västra Frölunda. En match 
man vann med klara 2-0.  

LEDARE FÖR P14: Milan Aleksic, Johan Fälth, Jakob Franzén, 
Denis Poletar, Johannes Lundin, Martin Rahm.

P12 
Under året bestod truppen av cirka 30 spelare. Dessa 
har spelat i två olika serier utan resultat och tabeller. 
Båda lagen har spelat i division 9. 

Under året har lagen spelat  BUA-cupen två gånger 
och deltagit i Kronäng Arena Cup i Borås. Lagen deltog  
under sommaren i Färjelanda Cup och även i Borås 
Arena Cup under hösten. Utvecklingen har varit 
mycket fin på spelarna, som spelat med mycket goda 
resultat och gjort bra turneringar under hela året. 

LEDARE FÖR P12: Daniel Axelsson, 
Fredrik Johannesson, Christian Backlund

UNGDOMSLAGEN
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UNGDOMSSEKTIONEN

P11 
Denna åldersgrupp har haft cirka 15-20 spelare som 
har spelat i division 10, en serie utan resultat och ta-
bell. Laget har under året spelat flera träningsmatcher 
mot flera lag utanför Boråsområdet. Utvecklingen har 
varit mycket fin på spelarna, som spelat med mycket 
goda resultat och gjort bra turneringar under hela 
året. De har deltagit i Kronäng Arena Cup i Borås, 
ÖIS-cupen i Göteborg, BUA-cupen och Borås Arena 
Cup i Borås.

LEDARE FÖR P11: Daniel Parfält, Mikael Boström

P10 
I år har  träningsgruppen P10 bestått av 8-9 och 
10-åringar, där 8-åringarna har spelat sammandrag 
med P8 och  9 -10-åringarna har deltagit i seriespel. 
Cirka 15-20  spelare har  sammanlagt återfunnnits i 
två serier under året, division 12 och 14. Även detta 
gäng har gjort mycket bra ifrån sig i seriespelet och 
på cuperna under året. De har deltagit i BUA-Cupen i 
Borås, Kronäng Arena Cup i Borås, Borås Arena cup 
och i Ö-bollen på Öckerö i Göteborg.

LEDARE FÖR P10: Johannes Lundin, Amir Hajric, 
Jakob Franzén, Robert Sameholm och  Hoa Hip 
Nguygen. 

P8 
I denna årskull har det varit 25 spelare som varit 
med och spelat i fyra olika sammandrag, två på 
våren och två på hösten. Samtliga med mycket fina 
resultat. P8 har i år bestått av sex- och sjuåringar i 
träning där åttaåringarna har varit med under sam-
mandragen.

Tidigare fotbollsskolan har under året varit en del
av P8. 

LEDARE FÖR P8: Joakim Åhman, Viktor Parfält och 
Christina Holmén.

F9-11 
Vårt flicklag har under året haft cirka 20 spelare.  
Laget har under året spelat seriespel utan resultat 
och tabeller i division 9 med mycket bra utveckling 
och resultat. De har deltagit i BUA-Cupen i Borås, 
Kronäng Arena Cup i Borås, Borås Arena Cup och i 
Juni-cupen i Ardala. 

LEDARE FÖR F9/F11: Izabella Kranshag, Filippa 
Gerhardsson, Holly Svensson, Per-Anders Johansson 
och Anja Lindsjö
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HUR FÖRENINGEN fostrar och  
utvecklar talanger att bli elitspelare 
är varken någon slump eller magi. 
Det handlar om att jobba strategiskt 
och följa de planer som föreningen 
satt upp noggrant. Alla spelare och 
ledare vet vad som gäller, vilka  
ramar det finns att förhålla sig till 
och hur man representerar fören-
ingen. Att vara en del av IF Elfsborgs 
elitverksamhet handlar inte bara 
om resultat, vinster och presta-
tioner. Det är minst lika viktigt att 
fostra spelarna att bli bra personer i 
en tämligen känslig ålder.

DEN CERTIFIERING som Tipselit 
gjort bland 61 akademier är därför 
ett konkret resultat av föreningens 
arbete. Får man över 2500 poäng 
får man också 5 stjärnor, vilket är 
högsta antal. Det som ger poäng är 
tydlighet och kontinuitet i och kring 
ungdomslagen. Samarbete med 
skolor och föreningar i staden är 
också viktigt, likaså att facilite-
terna är goda. Det som också är en 

viktig del är antalet egenfostrade 
spelare som gjort debut i allsvens-
kan och landslaget. Denna poäng 
multipliceras sedan med antalet år 
spelaren har varit i klubben under 
sin ungdomstid. Så länge spelaren 
är aktiv får klubben tillgodoräkna 
sig poängen.

2019 ÅRS RESULTAT VISAR att IF 
Elfsborg inte bara är femstjärniga, 
utan hamnar på en fin tredjeplats 
på 3359 poäng med 25 poäng 
fler jämfört med certifieringen år 
2018. Certifieringen syftar inte i 
sig på att få så många poäng som 
möjligt, utan möjligheten att kunna 
jämföra sina egna resultat år efter 
år i syfte att utveckla sig själva och 
sin verksamhet. Därför är 2019 
års certifiering återigen oerhört 
glädjande och ett bevis på att vi gör 
bra saker på rätt sätt. 

UNDER ÅRET HAR SÅVÄL  
Tim Rönning som Marokhy N’Dione 
gjort debut i Allsvenskan, två 

spelare som gått genom Elfsborgs 
ungdomsled för att nu vara framti-
den i A-truppen. Och fler spelare ska 
det bli som ska gå samma väg med 
en god utbildning från elitlagen, för 
att vara så redo som möjligt och 
inte bara få chansen, utan också ta 
chansen när den ges.

SÄSONGEN 2019 var ett nytt 
framgångsrikt år för IF Elfsborg 
även resultatmässigt. Guldet i P19 
Allsvenskan var det som stack ut 
allra mest efter en fantastiskt väl 
genomförd säsong. Laget visade 
snabbt att det fanns en stabilitet 
att bygga defensiven kring, en 
kreativitet i offensiven att utveckla 
och en helhet som blev någonting 
riktigt bra. Att laget endast förlorade 
två av 26 matcher i årets serier är 
något utöver det vanliga. Det gjorde 
att laget kunde höja SM-bucklan 
mot skyn en härlig höstdag på 
Borås Arenas innerplan. Samtliga 
spelare och ledare i elitverksam-
heten har stått för ett väl genomfört 

år. Allt handlar inte om segersviter 
och SM-pokaler utan även förluster, 
negativa trender och frustration. 
Då gäller det att utvecklas även av 
det, ta med sig vad man kunde göra 
bättre och använda det rätt nästa 
gång det blåser motvind.

ÅRETS FRAMGÅNGAR VISAR att 
IF Elfsborg är i Sverigetoppen såväl 
resultatmässigt som utvecklings-
mässigt. Det gör också att vi fortsatt 
kan locka de mest spännande 
talangerna till föreningen inför 
gymnasievalet. Det är därför med 
tillförsikt vi ser fram emot säsongen 
2020 och ett nytt decennium med 
framgångar, nya spelare som gör 
allsvensk- och landslagsdebut och 
där vi fortsätter utveckla den redan 
framgångsrika Elfsborgsmodellen 
– en modell vi vet fungerar väl men 
som vi hela tiden skruvar på för att 
gör än bättre. Vi tillsammans!

Det är med stolthet vi kan göra bokslut över IF Elfsborgs elitverksamhet 2019. Att prestera resultat är 
en sak, men det viktigaste är att utveckla spelare att nå målet – att ta en plats i Elfsborgs allsvenska 
trupp, få speltid och därefter fortsätta resan. 

ELITLAGEN

ELITLAGEN
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UPPFLYTTADE TILL 
HERRLAGET 2019 

Filip Schyberg  
Anton Thorsson 
Joakim Engström

SPELARE UNGDOMS- 
LANDSLAG 2019

 
U18 
Gustav Broman 
Jack Cooper Love 
Oliver Zandén  
Noah Söderberg 
Sebastian Jonsson 
Kevin Holmén 
Kevin Liimatainen

U17 
Filip Gustafsson 
Viktor Widell 
Arvid Skantz 
Mathias Mannerstål 
Otto Valentin

U16 
Theo Lind 
Filip Persson 
Mohamed Adam 
Yamin Souayeh

U15 
Arian Sawsani 
Andres Lindberg 
Carl Mauritzson

ELITLAGEN

PRESTATIONERNA 

FRÅN U-truppen i årets 
tävlingar har varit något 
utöver det vanliga. Tidigt 
visade laget vilken kvalitet 
det fanns i truppen då 
P19 Allsvenskan Södra 
Vår inleddes med tio raka 
matcher utan förlust, 
varav åtta matcher var 
segrar. Laget slutade på 
en andraplats med en 
fin målskillnad på hela 
35-13 på 13 matcher. 
Det vittnade om ett bra 
grundspel, en fin defensiv 
och bra offensiv. 

SLUTSPELSSERIEN 
stundade sedan efter 
sommarens uppehåll. Här 
skulle de sju bästa lagen 
från den södra respektive 
norra P19 Allsvenskan nu 
göra upp om SM-guldet. 
13 enkelmatcher stod på 
programmet och segraren 
av serien skulle få höja 
SM-pokalen mot skyn. 
Laget visade att de hade 
konserverat formen över 
sommaren och fortsatte 
på samma inslagna väg 
som under vårsäsongen. 
Elfsborg fortsatte vinna 
och växelvis spela oav-
gjorda matcher, men det 

skulle mycket till för att 
förlora. På de nio första 
matcherna vann gulsvart 
sex och spelade tre 
oavgjorda. Uddamålsför-
lusten mot IF Brommapoj-
karna i omgång tio gjorde 
sedan slutspurten spän-
nande då det var ett race 
mellan just Brommapoj-
karna och Malmö FF som 
jagade bakom Elfsborg. 
Elfsborg kunde bara foku-
sera på sitt och påverka 
sina egna resultat. IFK 
Göteborg besegrades 
med 2–1 efter ett sent 
avgörande mål. 

NÄST PÅ TUR var Östers 
IF på bortaplan, en tuff 
match där Elfsborg 
hamnade i underläge men 
vände och vann med 3–1. 
Det var nu det skulle avgö-
ras – en direkt avgörande 
match då IFK Norrköping 
stod för motståndet. 
Gulsvart var i förarsätet, 
men såväl Brommapoj-
karna och Malmö FF hade 
möjlighet att gå om vid 
tappade poäng. Matchen 
inleddes något trevande 
men det dröjde endast 13 
minuter innan Gustav Bro-
man gjorde 1–0 på hörna. 

Spelarnas nerver kunde 
släppa lite, men det var en 
jämn match som utspe-
lade sig på Borås Arena. 
Norrköping hade chanser 
att kvittera, men Elfsborg 
hade alltjämt ledningen i 
halvtidsvilan.
 
I andra halvlek visade 
Norrköping ett avslapp-
nat spel och att de inte 
skulle ge upp möjligheten 
att ta poäng i matchen. 
Gästerna kunde stundtals 
pressa Elfsborg men då 
visade laget upp ett stabilt 
försvarsspel. 
Ungefär samtidigt som 
både Malmö FF och IF 
Brommapojkarna tog led-
ningen i sina respektive 
matcher ökade gulsvart 
på sin ledning. Noah 
Söderberg var snabbt 
framme efter en frispark 
och kunde stöta in 2–0. 
När sedan IFK Norrköping 
strax därefter drog på sig 
en utvisning blev det lite 
arbetsro för hemmalaget. 
Laget spelade lugnt, me-
todiskt och kunde spela av 
matchen utan att det blev 
någon direkt nerv. 

IF ELFSBORG FICK där-
med lyfta SM-bucklan mot 
skyn på Borås Arena den 
19 oktober efter en otro-
ligt stark säsong. Som om 
det inte vore nog kunde 
Elfsborg en dryg månad 
senare höja ytterligare 
en buckla när laget vann 
junior-DM efter en förkros-
sande seger i finalen med 
9–2 över Norrby IF. 

IF ELFSBORG TOG i och 
med segern i P19 All-
svenskan en plats i Skan-
dinaviska Mästerskapen, 
där Skandinaviens bästa 
P18-lag kämpade under 
två helger i Göteborg för 
att bli årets bästa lag. 
Efter ett mycket lyckat 
gruppspel med seger mot 
bland annat Esbjerg med 
3-2 gick man vidare mot 
final där Malmö FF stod 
för motståndet. Trots en 
spelmässigt bra match var 
det Malmö FF som visade 
sig vara starkast, men 
etta i Sverige och tvåa i 
Skandinavien får anses 
vara riktigt bra under en 
säsong.

U19
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I U21 ALLSVENSKAN VAR 

upplägget vår- och höstserie med 
enkelmöten, men med betydligt 
färre matcher än i P19 Allsvens-
kan. Elfsborg hade i mångt och 
mycket en tuff vårsäsong i U21 
Allsvenskan. Det tog fram till den 
sjätte omgången innan laget tog 
första segern, trots spelmässigt bra 
prestationer i de övriga matcherna. 
Segern mot IFK Göteborg samt 

ytterligare tre oavgjorda resultat 
gav laget sex inspelade poäng vilket 
innebar en sjundeplats i den södra 
serien. Därmed hade Elfsborg inte 
kvalificerat sig till slutspelsserien, 
men i och med att Malmö FF valde 
att dra sig ur U21 Allsvenskans 
höstserie tilldelades Elfsborg den 
platsen. 

ÄVEN HÖSTSERIEN BLEV TUFF 

mot riktigt bra motstånd. Elfsborg 
knep ytterligare en seger mot 
IFK Göteborg och totalt även tre 
oavgjorda matcher. Matcherna var 
jämna och bra spelmässigt, men 
det lilla extra för att knipa segrarna 
saknades. Sju poäng räckte därmed 
till en sjätteplats och Elfsborg får 
ladda om inför kommande års U21 
Allsvenska. 

U21

ELITLAGEN

LEDARSTABEN U21/U19

Tränare: Tobias Linderoth och 
Emir Bajrami
Lagledare: Lars Gabrielsson  
och  Mikael Johansson  
Fystränare: Miguel Beas
Målvaktstränare: Linus Eriksson

DÅ IF ELFSBORG VANN SM-guldet 
i P17 Allsvenskan under 2018 gav 
det också en direktkvalificering till 
UEFA Youth League, vilket är ung-
domslagens motsvarighet till UEFA 
Champions League. 2019 års turne-
ring var tredje gången som Elfsborg 
representerades men också andra 
året i rad. 

NÄR LOTTNINGEN av den första 
omgången var över stod det klart att 
det blev ett av de tuffaste mot-
stånden man kunde få i den första 
kvalomgången. 

Danska FC Midtjylland hade stått 
för riktigt bra resultat i UEFA Youth 
League året innan, där laget avance-
rade ända till kvartsfinal innan man 
föll mot vinnarna av hela turne-
ringen, FC Porto. Nu skulle Elfsborg 
ställas i ett dubbelmöte där gulsvart 
inledde på hemmaplan. 

DANSKARNA KOM UT TUFFT och 
pressade Elfsborg, men hemma-
laget stod emot det initiala trycket, 
men till slut fick gästerna in en 
hörna och gulsvart hamnade i upp-
försbacke. När sedan Midtjylland 

gjorde 2–0 i den första halvleken 
var det tungt för Elfsborg, men laget 
skulle inte ge upp. Kvarten in i den 
andra halvleken växlade hemma-
laget upp rejält, vilket också skulle 
ge resultat. Eduart Iljazi satte en 
viktig reducering, och trots att kvit-
teringsmålet uteblev skapade det 
mycket större möjligheter att vända i 
returmötet i Danmark. 

MATCHEN I HERNING skulle också 
bli väldigt jämn. Elfsborg visste för-
utsättningarna att man var tvungna 
att göra två mål. Spelmässigt var det 

jämnt och trots en viss press från 
hemmalaget i den första halvlek, var 
det mållöst i paus. 45 minuter kvar 
att vända och Elfsborg hade därmed 
inget att förlora. Gulsvart försökte 
pressa och stressa ett kompakt 
Midtjylland, men bollen ville inte 
in. Med mindre än tio minuter kvar 
kunde hemmalaget få in ett mål lite 
turligt, och det totala slutresultatet 
slutade därmed 3–1. Elfsborg fick 
i och med detta se turneringen ta 
slut, men spelarna hade fått med 
sig ny viktig rutin och visade att laget 
kunde mäta sig med ett av Nordens 

UEFA YOUTH LEAGUE U19
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ATT DET INTE ALLTID ÄR stolpe in 
och medvind i seglen fick Elfsborg 
erfara i P17 Allsvenskan.  
Som regerande mästare ville givet-
vis laget ha nya positiva resultat, 
men det skulle krävas än mer för 
att få med sig segrarna i årets P17 
Allsvenska Södra Vår. Elfsborgs 
resultat blev fem segrar, en oavgjord 
match och fem förluster vilket 

resulterade i en åttondeplats, bara 
två poäng från att nå en sjundeplats 
som skulle inneburit A-slutspel. 
Istället fick gulsvart spela i en tuff 
höstserie. Sju lag skulle spela 
dubbelmöten mot varandra där de 
två lägsta i serien omfattades av 
degradering när serien var slut. 

HÄR SKULLE ELFSBORG VISA  

rejäl klass och moral rakt igenom 
– att missa A-slutspel var inget att 
gräma sig över, istället en möjlig-
het att utvecklas i en serie där man 
hade allt att vinna. Laget vann ett 
par matcher stort, krigade till sig 
poäng i tuffa bortamatcher och 
varvade bra offensivt spel med 
stabil defensiv. 

U17-LAGET BLEV TVÅA i serien, en 
poäng efter seriesegraren och spe-
lade in 24 poäng på tolv matcher. 
P17 Allsvenskan var då än en gång 
säkrad och nya utmaningar väntar 
kommande säsong. 

IF Elfsborg tillhörde P16 Nationell 
Grupp 3 där Elfsborg stod för en 
riktigt stark grundserie och laget 
vann tolv matcher av 18 möjliga. 
Detta gav en andraplats och säkrat 
fortsatt spel i A-slutspel. I slutspelet 
gjorde sedan sex lag upp om grupp-

segern vilket också skulle innebära 
SM-final. Elfsborg fortsatte att stå 
för starka prestationer och tog tre 
segrar av fem möjliga, men när 
serien var summerad var det en fin 
andraplats som Elfsborg parkerade 
på bakom IFK Norrköping. En bra 

säsong för Elfsborgs yngsta elitlag, 
vilket bådar gott för framtiden när 
nya utmaningar nu väntar.

U17

U16

LEDARSTABEN

Tränare: Tony Lundqvist och 
Hasse Lindbom
Lagledare: Jan Nilsson och 
Mikael Thomeé
Fystränare: Miguel Beas
Målvaktstränare: Linus Eriksson

LEDARSTABEN

Tränare: Joakim 
Alexandersson och 
Patrik Lövhage
Lagledare: Martin Rahm

ELITLAGEN
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SEDAN DET HISTORISKA beslutet 
under årsmötet i mars 2019 att IF 
Elfsborg ska starta ett damlag har 
arbetet med att skapa förutsätt-
ningar för verksamheten pågått. 

TIDIGT INLEDDES ETT ARBETE 
med att rekrytera en tränarstab 
och under damlagets informations-
träff den 6 oktober presenterades 
Joakim Carlsson som huvudtränare 

tillsammans med assisterande 
tränare Sara Jardving och Linda 
Westberg samt målvaktstränaren 
Sandra Bjurteg. 

-VI GÅR IN I DIVISION FYRA 

med höga ambitioner och vi kommer 
att agera och arbeta professionellt 
för att klättra i divisionerna, sade 
Joakim Carlsson under informa-
tionsträffen.

NÄR TRÄNARSTABEN VAR på plats 

fortsatte arbetet med att öppna upp 
för spelare som var intresserade att 
spela i IF Elfsborg. Därefter valdes 
24 spelare ut varav tre spelare med 
tränaruppdrag i laget.

TRUPPEN HAR SEDAN I HÖSTAS 

varit i full gång med träning med ett 
kortare uppehåll över jul och nyår. 

Under hösten har laget tränat tre 
gånger i veckan där två av tränings-
passen tillbringas på fotbollsplanen 
och ett pass på gym.
 

I oktober 2019 bjöd IF Elfsborg in till informationsträff och presenterade bland annat
ledarstaben för IF Elfsborgs damlag.

IF ELFSBORG DAM

DAMLAGET

LEDARSTAB IF ELFSBORG DAM

Joakim Carlsson, Huvudtränare
Sara Jardving, Assisterande tränare och spelare
Linda Westberg, Assisterande tränare och spelare
Sandra Bjurteg, Målvaktstränare och spelare
Jan Mak, Tekniktränare
Claes Mattsson, Lagledare
Roger Bergström, Lagledare

Joakim Carlsson 
Huvudtränare
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DAMLAGET

HISTORISK MATCH
DEN 25 OKTOBER  fick Elfsborgs-
publiken i den nybyggda Rydahallen  
uppleva en  gulsvart historisk kväll 
när IF Elfsborg dam gjorde sin allra 
första träningsmatch tillsammans. 
Efter flera veckor av träning var det 
nu äntligen dags att trä på sig den 
gulsvarta tröjan. Division 2- laget 
Brämults  IK stod för motståndet i en 
match  som skulle spelas 3x30 mi-
nuter för att på ett enklare sett testa 
alla spelare i de båda trupperna.

IF ELFSBORG FICK EN tuff start 
med ett tidigt baklängesmål  men 
kunde snabbt ta sig tillbaka in i 
matchen. Kvitteringen kom efter mål 
av nr. 11 Leann Nyström och bara 
några minuter efter det kom 2-1 
genom nr. 10 Mathilda Ståhlbom 
Karlsson. Ett resultat som stod sig till 
slutsignalen. 

IF ELFSBORG DAM

Sara Jardving, Linda Westberg, Sandra Bjurteg, Johanna Kalinski, 
Lia Wiking, Gabriella Uddh, Ellen Larsson, Ebba Johansson, Corne-
lia Andersson, Cornelia Lind Kékesy, Evelina Brink, Sara Isaksson, 
Mathilda Ståhlbom-Karlsson, Linn Sångberg, Leann Nyström, 
Moa Skoglund, Wilda Johansson, Sandra Steen, Tea Skoglund, 
Sanna Öjersson, Fanny Johansson, Donika Shala, Ebba Nåfält, 
Olivia Gurtata.
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UNDER 2019  HAR IF ELFSBORG, 
Borås Arena AB  projekterat och 
arbetat tillsammans med Borås 
Stad  kring det vi kallar Borås Arena 
2.0 - en ombyggnation och moderni-
sering av arenan. I november 2019  
påbörjades ombyggnadsarbetet.

BORÅS ARENA BLIR NU en 
modern och anpassad arena  där vi 
sätter bekvämlighet, standard och 
ny teknik i fokus. Moderniseringen 
är också en del av ambitionen 
att etablera Mötesplatsen på 
Borås Arena med syftet att skapa 
förutsättningar för nuvarande och 
framtida samhällsprojekt. 

ARBETET BERÄKNAS ATT stå 
klart till den allsvenska seriepre-
miären 2020 och innebär praktiskt 
att vi kan erbjuda en fantastisk 
mötesplats och bekvämligheter 

som en ny businesslounge, 
restaurang, pub, press/mediacen-
ter på Sjuhäradsläktaren  och ett 
efterlängtat supportertorg intill 
Elfsborgsläktaren. 

I  PROJEKTET INRYMS ÄVEN  
modernisering av teknik, omfat-
tande underhållsarbete samt 
anpassningar till UEFA:s nya 
arenakrav som gäller förändringar 
kring säkerhet, övervakning och 
planbelysning.

UNDER 2020 fortsätter även 
planeringen av en modernisering av 
den Södra läktaren. Arbetet beräk-
nas vara klart till säsongen 2021.

I 15 år har Borås Arena funnits där för oss. Det har varit en plats för jubel, skratt och gråt, vilket 
gjort den till ett betydelsefullt inslag för oss boråsare och andra besökare. Inför säsongen 2020 
uppdateras arenan med bland annat en helt ny mötesplats.

BORÅS ARENA AB

MORDENISERINGEN AV BORÅS ARENA STEG 1:

• Toaletterna på Sjuhäradsläktaren och Ålgårdsläktaren isoleras och 
förses med varmvatten. Redan under 2019 har toaletterna på ståplats-
läktarna isolerats och försetts med varmvatten. En omfogning av 
arenan har även påbörjats.

• Belysningen byts ut mot modern ledbelysning.

• Ett supportertorg byggs intill Elfsborgsläktaren.

• Businessloungen på plan 3 i Sjuhäradsläktaren flyttas mer centralt och 
får plats för fler gäster. Loungen förses med glasfasad ut mot arenan 
och det byggs två mindre balkonger på var sida om loungen.

• I nuvarande restauranglokal byggs ett mediacenter dit både skri-
vande journalister och fotografer kan ta sig  in direkt från läktaren.

• Övervakningsrummet flyttas och hamnar intill mediacenteret. 
Övervakningsrummet blir större för att uppnå en bättre arbetsmiljö. 
Sekretariatet flyttas och ansluter till övervakningsrummet. Radiohytten 
flyttas till Ålgårdsläktaren.

BORÅS ARENA AB

EKONOMI 

 
Investeringar i anläggningarna: 205 857 tkr 

Finansieringen av den totala investeringen har skett genom lån där
Borås Stad ställt borgen på för närvarande 158 932 tkr.

IF Elfsborg har utöver aktiekapitalet lämnat tillskott på 7 490 tkr.

Det bokförda värdet på de tre anläggningarna uppgår till cirka  
150 954 tkr.

Eget kapital: 9 317 tkr

Balansomslutning: 177 545 tkr

Borås Arena AB är ett helägt dotterbolag till IF Elfsborg. Arenan hyrs  
ut till Borås Stad som ansvarar för driften
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SEDAN EN TID TILLBAKA har IF 
Elfsborg tillsammans med Borås 
Stad arbetat och projekterat  bygg-
nationen av en ny fotbollshall på 
Ryda Sportfält. IF Elfsborg såg tidigt 
behovet av en ny fullstor, inomhus-
lösning för fotboll då Sjuhäradshal-
len 2014 fått nya användningsom-
råden. Under hösten 2019 stod den 
nya inomhushallen helt klar  och 
har sedan dess använts flitigt. Tack 
vare hallen har nu föreningar till-
gång till en anläggning för träning, 
matcher och övrig verksamhet. 

DEN 26 OKTOBER bjöd IF Elfsborg 
in alla elfsborgare och andra intres-
serade till en officiell invigning av 
den nya fotbollshallen på Ryda 
Sportfält. Hela Elfsborgsfamiljen 
var samlad när vår ordförande Sune 
Lundqvist höll tal och kommunfull-
mäktiges ordförande Pelle Höög, 
kommunstyrelsens ordförande 
Ulf Olsson och styrelseledamot i IF 
Elfsborg Nadja Bengtsson officiellt 
invigde hallen.Utöver invigningsce-
remonin, damlagets första träning 
och aktiviteter för våra ungdomslag 
spelades det match mellan 

IF Elfsborg och IFK Göteborgs 
legendarer. Matchen spelades för 
att tillsammans minnas och hedra 
vår Klas Ingesson då det den 29 
oktober 2019 var fem år sedan 
Klas gick bort. 

MATCHEN SPELADES 2×25 

minuter där IF Elfsborg drog det 
längsta strået och vann matchen 
med 3-2. Målskyttar i IF Elfsborg 
blev Daniel Alexandersson (2) och 
Stefan Andreasson (1).

BORÅS ARENA AB

BORÅS ARENA AB  
STYRELSE 

ORDFÖRANDE:  
Michael Ekberg

LEDAMÖTER:  
Stefan Andreasson, Björn Bördin, 
Bengt Engberg, Roger Hedlund, 
Sverre Rökaas

ADJUNGERADE:  
Roger Cardell (Borås Stad), 
Camilla Larsson, Sven Liljegren, 
Thomas Pettersson

RYDAHALLEN
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...VÅRA KÄRA GULDHJÄLTAR Jon 
Jönsson, Stefan Ishizaki och Kevin 
Stuhr-Ellegaard. Tre verkliga trotjä-
nare i IF Elfsborg som efter 2019 års 
säsong lämnat föreningen eller lagt 
skorna på hyllan. Året var 2006 och 
sommarvärmen var som mest på-
taglig. Det var då, sommaren för över 
13 år sedan, som vi hämtade in Jon 
Jönsson från Malmö FF till vår vackra 
förening i Borås. Omgående slog 
han igenom i den gulsvarta tröjan 
och bildade ett fruktat mittbackspar 
med kollegan Andreas Augustsson. 
Säsongen slutade, som bekant, på 
bästa möjliga sätt med ett efterläng-
tat SM-guld. Och sommaren 2007 
värvades den reslige mittbacken 
till franska Toulouse FC innan han 
senare också skulle ta en sejour i det 
danska storlaget Bröndby IF. 

2010 HÄMTADE IF ELFSBORG 
tillbaka Jon Jönsson och sedan dess 
har han kämpat och slitit för det 
gulsvarta emblemet på bröstet. Även 
den här sejouren skulle få krönas 
med ett SM-guld, år 2012. De sista 
åren präglades mångt och mycket av 
skador, även om tillfällena som gavs 

på fotbollsplanen ofta slutade med 
gedigna insatser, och han bestämde 
sig för att 2019 års säsong skulle bli 
den sista. Där satte han punkt för en 
otrolig Elfsborgskarriär.

EN KARRIÄR 36-ÅRINGEN stolt 
kommer se tillbaka på.  
–Jag har trivts jättebra, älskar klub-
ben och alla som jobbar här varav 
många fortfarande är kvar. Bra trä-
nare, spelare och många goa vänner 
i laget. Man märker att det finns ett 
stort intresse i Borås för IF Elfsborg, 
sedan vill man givetvis tillbaka där vi 
var för ett par år sedan men det är 
något jag tror vi kommer att komma 
till igen – men man måste ha tåla-
mod, det sker inte över en natt.

Jon Jönsson vill dessutom skicka ett 
extra tack till alla elfsborgare.  
–Tack så mycket för er stöttning i alla 
år, ni har varit högst bidragande i all 
framgång.

ÄVEN STEFAN ISHIZAKI GJORDE 

sin första säsong i IF Elfsborg guldå-
ret 2006. Han värvades då in från 
norska Vålerengen och skulle komma 

att bli en stor Elfsborgsikon. Han 
tvekade visserligen till en början, men 
valde till slut att krita på för Di Gule 
och det är något han inte ångrat en 
enda sekund sedan dess.  
– Det är en av de saker som verkligen 
talar för IF Elfsborg och Borås. När 
spelare kommer trivs man direkt. 
Det är en ganska liten stad men det 
finns ändå ett stort utbud och den 
där familjära känslan som finns i 
föreningen och runt laget, ja, det tog 
inte många dagar tills jag kände att 
jag verkligen var inne i laget.

GULD REDAN FÖRSTA ÅRET, och 
sedan ett otaligt antal viktiga insatser 
för IF Elfsborg under de kommande 
åren innan det återigen var dags 
för ett nytt allsvenskt guld år 2012. 
Därefter väntade äventyr i USA för 
spel i LA Galaxy och bland många 
spännande upplevelser väger ett 
MLS-guld allra tyngst. Sedan blev det 
hem till Sverige och AIK innan Stefan 
inför 2018 slutligen återvände till sitt 
kära IF Elfsborg. Säsongen 2019 blev 
37-åringens sista. 

– Det är med stolthet och glädje 
man ser tillbaka på den tiden som 
varit här. Vi har åstadkommit väldigt 
mycket, personligt, som förening och 
spelartrupp. Varje gång man tänker 
tillbaka på det nu så ler man över det 
man har varit med om.

KEVIN STUHR-ELLEGAARD har 
vaktat IF Elfsborgs mål säsong efter 
säsong sedan han värvades till Borås 
inför guldåret 2012. Till Di Gule kom 
den då 28-årige målvakten med 
meriter från såväl Manchester City 
som Hertha Berlin. Tidigt ådrog sig 
Stuhr-Ellegaard en skada, men i maj 
2012 kunde den allsvenska debuten 
äntligen komma att bli av. Utöver 
SM-guldet har målvakten varit starkt 
bidragande i Elfsborgs framgångar 
på planen, där slutsegern i Svenska 
Cupen år 2014 lyser starkast. Och 
sedan 2015 har han med ära burit 
lagkaptensbindeln på sin arm.

2019 BLEV Kevin Stuhr-Ellegaards 
sista år i Idrottsföreningen Elfsborg 
– och vi önskar honom all lycka 
framöver.

TACK FÖR ALLT..
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STEFAN ISHIZAKI, JON JÖNSSON 

& KEVIN STUHR-ELLEGAARD
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TRUPPEN 2019

#30 
DAVID OLSSON

MÅLVAKT 
FÖDD: 1997 
MK: IF ELFSBORG 
I IF ELFSBORG SEDAN 2004  
Utlånad 2019

#1  
KEVIN STUHR- 
ELLEGAARD

MÅLVAKT 
FÖDD: 1983  
MK: BRÖNDBY IF 
I IF ELFSBORG SEDAN 2012

#12  
JOAKIM NILSSON

FÖRSVARARE
FÖDD: 1994
MK: IF ÄLGARNA
I IF ELFSBORG SEDAN 2016

#13  
RAMI KAIB

FÖRSVARARE
FÖDD: 1997
MK: IF NYKÖPING
I IF ELFSBORG SEDAN 2013

#2
JESPER MANNS

FÖRSVARARE
FÖDD: 1995
MK: TRIANGELNS IK
I IF ELFSBORG SEDAN 2015

HERRLAGET

#2
JOSEPH OKUMU

FÖRSVARARE
FÖDD: 1997
MK: CHEMELIL SUGAR
I IF ELFSBORG SEDAN 2019

#6  
JON JÖNSSON

FÖRSVARARE 
FÖDD: 1983 
MK: IFK HÄSSLEHOLM 
I IF ELFSBORG 2006 - 2007,  
2010 -

#27
FREDERIK HOLST

FÖRSVARARE
FÖDD: 1994 
MK: BRÖNDBY IF 
I IF ELFSBORG SEDAN 2018

#31 
TIM RÖNNING

MÅLVAKT 
FÖDD: 1999  
MK: KILAFORS IF 
I IF ELFSBORG SEDAN 2015

#3
STIAN RODE 

GREGERSEN

FÖRSVARARE
FÖDD: 1995
MK: KRISTIANSUND FK
I IF ELFSBORG SEDAN 2019

#5
GUSTAV 

HENRIKSSON

FÖRSVARARE
FÖDD: 1998 
MK: GREBBESTADS IF 
I IF ELFSBORG SEDAN 2014

#4
CHRISTOPHER 

MCVEY
FÖRSVARARE
FÖDD: 1997 
MK: IF ELFSBORG 
I IF ELFSBORG SEDAN 2008  
Utlånad 2019

#8  
SAMUEL HOLMÉN

MITTFÄLTARE 
FÖDD: 1984 
MK: ANNELUNDS IF 
I IF ELFSBORG SEDAN 2002- 
2007, 2017-  

#20
SIMON STRAND

FÖRSVARARE
FÖDD: 1993 
MK: STUVSTA IF 
I IF ELFSBORG SEDAN 2019

#12  
ALEJANDRO 

PORTILLO

FÖRSVARARE
FÖDD: 1992
MK: MALAGA
I IF ELFSBORG SEDAN 2019

#28  
FILIP SCHYBERG

FÖRSVARARE
FÖDD: 1999
MK: TIDAHOLMS GIF
I IF ELFSBORG SEDAN 2017

#10 
SIMON LUNDEVALL

MITTFÄLTARE
FÖDD: 1988
MK: ESKILSTUNA CITY FK
I IF ELFSBORG SEDAN 2015

#29  
ANTON THORSSON

MITTFÄLTARE 
FÖDD: 1999 
MK: EKHAGENS IF 
I IF ELFSBORG SEDAN 2015  
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#23 
ALEX DYER

MITTFÄLTARE 
FÖDD: 1990 
MK: NORTHAMPTON TOWN FC 
I IF ELFSBORG SEDAN 2017 
Utlånad våren 2019 

#21 
JONATHAN LEVI

MITTFÄLTARE
FÖDD: 1996
MK: GLUMSLÖVS FF
I IF ELFSBORG SEDAN 2019

#9
PAWEL CIBICKI
ANFALLARE
FÖDD: 1994
MK: NYDALA IF
I IF ELFSBORG SEDAN 2019

#7
DENIZ HÜMMET

ANFALLARE
FÖDD: 1996
MK: MALMÖ FF 
I IF ELFSBORG SEDAN 2019

HERRLAGET

FÖRSTÄRKNINGAR

Sivert Heltne Nilsen (AC Horsens) 
Rasmus Alm (Degefors IF) 
Deniz Hümmet (Trelleborgs FF) 
Joseph Okumu (Real Monarchs)
Simon Strand (Dalkurds FF) 

#14  
RASMUS ALM

MITTFÄLTARE 
FÖDD: 1995 
MK: BORSTAHUSENS BK 
I IF ELFSBORG SEDAN 2019  

#33
SIVERT HELTNE NILSEN

MITTFÄLTARE
FÖDD: 1991 
MK: VOLDA 
I IF ELFSBORG SEDAN 2019

#24
STEFAN ISHIZAKI

MITTFÄLTARE
FÖDD: 1982 
MK: RÅGSVEDS IF 
I IF ELFSBORG 2006 –  2013, 2018 -

#19
KEVIN KABRAN

ANFALLARE
FÖDD: 1993 
MK: BOO FF 
I IF ELFSBORG SEDAN 2019 

#26
MAROKHY NDIONE

ANFALLARE
FÖDD: 1999 
MK: IF ELFSBORG 
I IF ELFSBORG SEDAN 2009

ÖVERGÅNGAR

Joakim Nilsson ( DSC Arminina Bielefeld) 
Ibrahim Dre šević (SC Heerenveen)
Daniel Gustavsson (Lilleström SK)
Jesper Manns (Kalmar FF)

#15 
RASMUS 

ROSENQVIST

MITTFÄLTARE 
FÖDD: 1996 
MK: RYDBOHOLMS SK 
I IF ELFSBORG SEDAN 2006 
Utlånad 2019 

#16
ROBERT GOJANI

MITTFÄLTARE
FÖDD: 1992 
MK: IFK ÖXNEHAGA  
I IF ELFSBORG SEDAN 2018

#18 
SIMON OLSSON

MITTFÄLTARE
FÖDD: 1997
MK: IK ÖSTRIA LAMBOHOV
I IF ELFSBORG SEDAN 2014

#17
PER FRICK

ANFALLARE
FÖDD: 1992
MK: KILS AIK
I IF ELFSBORG SEDAN 2009

#11
JESPER KARLSSON
ANFALLARE
FÖDD: 1998
MK: IF BÖLJAN
I IF ELFSBORG SEDAN 2017

#25
ARIAN KABASHI

ANFALLARE
FÖDD: 1997 
MK: HESTRAFORS IF 
I IF ELFSBORG SEDAN 2011  
Utlånad våren 2019 

Stian Rode Gregersen (Lån) 
Jonathan Levi (Lån)
Kevin Kabran (Lån) 
Pawel Cibicki (Lån) 
Alejandro Portillo (Antequera C.F)

LÄRLINGAR

Anton Thorsson
Joakim Engström
Filip Schyberg

#22 
JOAKIM ENGSTRÖM

MITTFÄLTARE
FÖDD: 1999
MK: SPARSÖRS AIK
I IF ELFSBORG SEDAN 2016
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DEN 1 APRIL 2019 klev IF Elfsborg 
ut på Borås Arena till tonerna av ‘Stå 
upp för Elfsborg’. I skyn lyste solen 
som alltid i Borås, och man kunde 
nästintill ta på den stämning som 
byggts upp av både förväntan och 
hopp inför en ny allsvensk säsong. 
Den svenska, kyliga vintern och det 
uppehåll som varit efter säsongs-
avslutningen i november 2018 hade 
som alltid pågått alldeles för länge.

HAMMARBY IF VAR DET  
Stockholmslag som det här året 
väntade i hemmapremiären. Det 
dröjde tyvärr inte länge förrän Mua-
mer Tankovic, som skulle komma 
att få uträtta bra mycket den här 

säsongen, gav gästerna ledningen. 
Men bara minuter innan paus kom 
det så härliga kvitteringsmålet som 
fick hela Borås Arena att koka. 
Frederik Holst sprang sig fri och  
rullade in 1–1 mitt framför Guli-
ganerna. En sådan känsla – och 
en sådan härlig premiärmatch. En 
poäng som gav mycket mer än just 
en poäng.

DET BLEV STARTEN PÅ EN 
säsongsinledning som var starkare 
än på många år. Visserligen kom 
tunga 0–3 på Ullevi först, men där-
efter sprakade det till rejält i gul-
svarta IFE. Fem raka matcher utan 
förlust där tre av dessa var trepo-
ängare. 

Segrar mot GIF Sundsvall, Örebro 
SK och IK Sirius. Och så då två 
oavgjorda bataljer mot Östersunds 
FK samt IFK Norrköping. Dessutom 
en Pawel Cibicki i storform och likaså 
ett anfallsspel som både glänste och 
öste in mål. Det var, för att använda 
ett något uttjatat uttryck, en frejdig 
fotboll som det bjöds på när IF Elfs-
borg spelade. 

DÄREFTER VÄNTADE BÅDE toppar 
och dalar i spelet, men det kanske 
allra tyngsta var att den otroliga mål-
produktion som under en tid varit, 
börjat avta. Helt plötsligt krävdes 
det mycket hårdare jobb för att sätta 
bollen i nät. 

Det blev en storförlust i Malmö 
innan Jesper Karlsson kunde se till 
att alla tre poäng stannade i Borås 
när AFC Eskilstuna bara tre dagar 
senare kom på besök. Vårsäsongen 
avslutades sedan med två raka 
kryss. 1–1 mot Kalmar och 0–0 mot 
BK Häcken.

EFTER 27 DAGAR utan allsvensk 
fotboll var det åter dags att starta 
upp matchandet  för IF Elfsborg. 
Det var i Falkenberg, dit mängder av 
elfsborgare tagit sig denna varma 
junidag. Matchen blev inte som 
förväntat och kampen slutade med 
förlust. Kampen på läktaren vanns 
dock i överlägsen stil.

FAKTA ALLSVENSKAN 2019

Gjorda mål: 44

Insläppta mål: 45

Vinster: 11

Oavgjorda: 10

Den allsvenska säsongen 2019 innebar en åttondeplats i tabellen för IF Elfsborg. Vi minns framför allt 
den fantastiska hösten med en enda förlust på de elva sista allsvenska matcherna. 
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I DEN NÄSTKOMMANDE  
omgången såg ett drömmål signerat 
Simon Olsson till att säkra en 
poäng hemma mot nykomlingen 
Helsingborgs IF, innan Di Gule skulle 
ta sig an två tuffa Stockholmsresor. 
Det slutade med två förluster mot 
guldjagande AIK och Hammarby.

Insatserna var av blandad sort under 
en period. Segrar bärgades, men 
likväl inkasserades tunga förluster 
för de gulsvarta kämparna. Men 
formkurvan började sakteligen att 
stiga och mot slutet presterade IF 
Elfsborg på ett sätt som inte kan 
ses på något annat sätt än mäkta 
imponerande. Faktum är att Elfsborg 
plockade poäng i tio av de sista elva 
matcherna i Allsvenskan. Av dessa 
tio matcher med poängskörd var sex 
av dem fullpottar. Det blev till slut en 
åttondeplats för Di Gule i 2019 års 
upplaga av fotbollsallsvenskan. En 
säsong där man på 30 omgångar 
spelade in totalt 43 poäng.

EN SPELARTRUPP hinner förändras 
en hel del under en sju månader 
lång fotbollssäsong, plus några 
månader försäsong på det. Det 
gjorde även Elfsborgs under 2019. 
Inför säsongen tillkom det ett antal 
nya namn i A-laget. Deniz Hümmet, 
Simon Strand, Pawel Cibicki, Jonat-
han Levi, Kevin Kabran och Stian 
Rode Gregersen presenterades alla 
under försäsongen och skulle visa 
sig bli viktiga pjäser i Jimmy Thelins 
bygge. De två förstnämnda blev helt 
och hållet Elfsborgs spelare, medan 
Cibicki, Levi, Kabran och Rode Gre-
gersen lånades in.

Pawel Cibicki gjorde under inledning-
en av säsongen stor succé i Gulsvart. 
Men när hans låneavtal löpte ut 
under sommaren stod det klart att 
målskytten skulle återvända till Eng-
land och Leeds United. Totalt blev det 
fem mål och en assist på 14 matcher 
i IFE. Även Kevin Kabran återvände 
till sin klubb, norska IK Start, under 
sommaren. Jonathan Levi och Stian 
Rode Gregersen lånades in för hela 
säsongen och var under avslut-
ningen givna i ett formstarkt Elfsborg. 
Den förstnämnda hann totalt med 
fem mål och fyra assist under året 
medan Rode Gregersen stod starkt 
bak i mittlåset säsongen igenom.

SIMON STRAND HÄMTADES 
in från Dalkurd, där den hårt 
arbetande ytterbacken verkligt visat 
framfötterna under den allsvenska 
säsongen 2018. I Elfsborg skulle 
han snabbt komma att bli en publik-
favorit, mycket tack vare sitt ständiga 
slit och viljan att vinna allt som går 
att vinna. Deniz Hümmet är ett stort 
framtidsnamn och hann under året 
pytsa in tre baljor.

Tillkom under säsongen gjorde 
sedan mittbacken Alejandro Portillo 
som hämtades in under sommar-
fönstret. Dessutom värvades vind-
snabba Rasmus Alm från Degerfors 
IF i Superettan.

I AUGUSTI KOM IF ELFSBORG 
överens med danska AC Horsens om 
en övergång för deras mittfältsmotor 
och lagkapten Sivert Heltne Nilsen. 
Spelaren skulle snabbt komma att 
bli en nyckel på Elfsborgs mittfält där 
han från sin lite mer defensiva roll 
såg till att vara en högt uppskat-
tad länk mellan defensiven och 
offensiven.

IF Elfsborg värvade även den 
kenyanska landslagsmittbacken 
Joseph Okumu under augusti 
månad. 22-åringen kritade på ett 
treårskontrakt.

ÅT ANDRA HÅLLET HAR OCKSÅ  
ett gäng spelare vandrat under 
2019. Förutom att vi efter säsongen 
kunde avtacka tre guldhjältar i 
Jon Jönsson, Stefan Ishizaki och 
Kevin Stuhr-Ellegaard, har spelare 
gått vidare i sina karriärer. Joakim 
Nilsson och Ibrahim Dresevic som 
snabbt blommade ut till att bli två 
av Allsvenskans främsta mittbackar, 
köptes upp av tyska DSC Arminia 
Bielefeld respektive holländska SC 
Heerenveen. 

Jesper Manns lämnade även han 
Borås efter ett antal år i IF Elfsborg. 
Ytterbacken hade mot slutet svårt att 
slå sig in i startelvan och valde att gå 
till Kalmar FF.

Efter säsongens slut stod det också 
klart att Simon Lundevall, Alex Dyer 
och Alejandro Portillo gjort sina sista 
framträdanden i Elfsborg. Lundevall 
kom 2014 till Elfsborg från Gefle IF 
och mittfältaren gjorde 24 mål och 

43 assist på sammanlagt 159 täv-
lingsmatcher. Dyer värvades till IFE 
inför säsongen 2017 efter några fina 
år i Östersunds FK. Portillo anslöt 
under sommaren 2019 och skrev 
på ett halvårskontrakt. Men efter 
säsongens slut stod det klart att man 
valde att gå skilda vägar.

SVENSKA CUPEN 2018/2019

IF Elfsborg tog sig till Svenska 
Cupens gruppspel efter att ha borta-
besegrat Motala AIF i augusti 2018. 
Där lottades man mot Hässleholms 
IF, IK Frej Täby och Djurgårdens IF. 
Gruppspelet inleddes i februari 2019 
på Österås IP med storseger mot 
Hässleholm. Därefter såg en sen 
kvittering från Samuel Holmén till att 
säkra en poäng hemma mot Frej.  
I avslutningen väntade gruppfinalen 
mot Djurgården – där en Elfsborgs-
seger krävdes för avancemang. 
Djurgården skulle dock komma att 
segra efter ett sent avgörande, och 
därmed var cupsejouren avslutad för 
den gången. 

I början av 2020 börjar nästa grupp-
spel som IF Elfsborg avancerat till 
efter seger borta mot IK Gauthiod
sommaren 2019. Där väntar IK 
Brage, Oskarshamns AIK och Örebro 
SK.

UTMÄRKELSER

På den årliga Elfsborgsgalan delades 
det i vanlig ordning ut ett antal fina 
priser för att premiera spelarnas 
insatser från den gångna säsongen. 
Förutom de fina, och känslofyllda, 
avtackningarna, delades följande 
utmärkelser ut:

ÅRETS GENOMBROTT: Tim Rönning

ÅRETS MÅLSKYTT: Jesper Karlsson

ÅRETS SPELARE: Simon Strand

JESPER KARLSSON 
GJORDE ÅRETS MÅL!

Under Fotbollskanalens gala 

Allsvenskans stora pris som 

gick av stapeln i november 

kammade Jesper Karlsson hem 

priset för årets mål. Fotbolls-

kanalen hade  valt ut tre av   

säsongens 650 mål i allsvens-

kan. På Fotbollskanalens 

hemsida fick senare besökare 

rösta på det snyggaste målet av 

de tre. Med överlägsna siffror 

vann Jesper Karlssons mål som 

han i början av oktober pangade 

ALLSVENSKA TABELLEN  
2019  

LAG P

Djurgården 66

Malmö FF 65

Hammarby 65

AIK 62

IFK Norrköping 57

BK Häcken 49

IFK Göteborg 48

IF Elfsborg 43

Örebro SK 33

Helsingborgs IF 30

IK Sirius  29          

Östersunds FK 25

Falkenbergs FF 25

Kalmar FF 23

GIF Sundsvall 20

AFC Eskilstuna 20
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TRÄNARSTABEN
Inför 2019 anslöt Nuno De Almeida och Linus Eriksson till tränarstaben.

TILL 2019 ÅRS SÄSONG förändrades tränar-
staben runt  Manager Jimmy Thelin något. 
Målvaktstränaren Ulf Thorsson, som följde med 
Thelin från Jönköping Södra, lämnade föreningen 
efter att hans avtal löpt ut i slutet av året. In i hans 
ställe kom Linus Eriksson som i december 2018 
kritade på ett tvåårsavtal. Eriksson kom senast 
från uppdrag i såväl Östersunds FK som P17/18-
landslagen. 

ASSISTERANDE TRÄNAREN Miguel Beas skulle 
fortsatt komma att finnas kvar vid Thelins sida, 
men där fick man också in ytterligare stöttning. 
Nuno De Almeida hämtades in från den portugi-
siska klubben F.C Porto. Där arbetade han som 
internationell scout. Därmed tog Tobias Linderoth 
klivet tillbaka till att helt och hållet fokusera på 
U21- och U17-laget. In i U21 och U17 kom också 
Emir Bajrami, som valde att lägga skorna på 
hyllan efter 2018. 

Miguel Beas, Nuno De Almeida, 
Jimmy Thelin
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REHAB & FYS
Under 2019 fortsatte den fina utvecklingen av de väl inarbetade metoderna 
som det medicinska  teamet/fysteamet implementerat under senare år. 

IF ELFSBORG ANVÄNDER sig av evidens-
baserad kunskap när implementering av 
träningsstrategier sker på grupp-w och individni-
vå. Spelarna förbereds fysiskt för spel på en hög 
internationell nivå och liksom tidigare år arbetar 
IF Elfsborg medicinska team/fysteam vidare med 
sina inarbetade metoder för att hålla spelarna 
skadefria. Varje spelare har under 2019 haft ett 
individuellt träningsschema för bästa möjliga 
belastning och återhämtning. Detta har inklu-
derat rörlighet, balans och kondition. 
Den långsiktiga målsättningen är att ha en hög 

tillgänglighet av spelare på träningar och match. 
Uppföljning och dialog har varit nyckelfaktorer 
för att få spelarna så väl förberedda som möjligt. 
Varje individuellt program utgår från en screening 
som är gjord på varje spelare för att upptäcka 
svagheter och identifiera vad man behöver träna 
och fokusera på.

FÖR ATT FÅ BÄSTA MÖJLIGA träning används 
gymmet på Borås Arena både för prehab och 
rehab men även för att ställa diagnoser på 
spelarna. I gymmet används redskap som gör att 

spelarna ska kunna jobba med sin kondition vid 
sidan av fotbollsträningen. Nära omklädnings-
rummet kan de dessutom använda sig av kallbad 
för att få ner och minska den inflammatoriska 
process som kan uppstå vid hård träning. I 
Sjuhäradshallen, nära Borås Arena, finns ett stort 
gym med skivstänger, hantlar, bollar och andra 
redskap som spelarna kan använda och nyttja 
för mer komplex styrketräning spelarna kan an-
vända och nyttja för mer komplex styrketräning.

JIMMY THELIN

MANAGER

MIGUEL BEAS
ASSISTERANDE
MANAGER - FITNESS

LINUS ERIKSSON

MÅLVAKTSTRÄNARE

MARTIN ANDERSSON

KOORDINATOR 

FOTBOLL

NUNO DE ALMEIDA

ASSISTERANDE

MANAGER 
 

MATILDA LUNDBLAD
LÄKARE

JOHAN MELDO
SJUKGYMNAST

LARS GÖTHFELT

FYSIOTERAPEUT

ANDERS SVENSSON

SCOUT 
WILHELM ROHDIN
FYSIOTERAPEUT

DAN FRANSSON

PERFORMANCE 

FITNESS

REIMA HAUKKA
MATERIALFÖRVALTARE

JOAKIM RYRLÉN
MATERIALFÖRVALTARE
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MEDLEMMAR/FÖRENINGEN

IF Elfsborg är en förening som under många år haft en bas på runt 2000 medlemmar. Att vara medlem 
i IF Elfsborg är en symbolisk handling likväl som ett ekonomiskt stöd till föreningen.

INFÖR 2019 KOMMUNICERADE 
IF Elfsborg en uppmaning om att 
vara med och bidra till ett starkare 
IF Elfsborg under året. Uppma-
ningen hörsammades av många, 
inte minst våra medlemmar som 
ökade med nästan exakt 300 
personer i antal.  

MEDLEMMARNA UTGÖR 

grunden för föreningen IF Elfsborg 
och vi arbetar aktivt med att få 
alla medlemmar att känna att just 
deras engagemang är en viktig 
byggsten för att stärka föreningen. 
I kommunikationen kring medlem-
skapet trycker vi på att du som 
medlem är ”en del av IF Elfsborg”. 
Under året sker den huvudsakliga 
kommunikationen med medlem-
marna via hemsida, sociala medier 
samt via nyhetsbrev till e-post.

Under säsong är målet att nyhets-
brevet via e-post ska skickas ut 
varje vecka med nyheter, erbjudan-
den samt inbjudningar till medlem-
sevent. Under säsongen utsågs 
matchen mot AFC Eskilstuna i 
maj till årets medlemsmatch och 
alla medlemmar fick möjlighet att 
köpa matchbiljetter till rabatterade 
priser på såväl sitt- som ståplats.  

UNDER 2019 visade såväl 
årsmöte som medlemsmötet att 
föreningsdemokratin inom IF Elfs-
borg fortsätter att utvecklas. Inför 
årsmötet i mars presenterade, de 
av styrelsen tillsatta arbetsgrup-
perna, sitt arbete och medlem-
marna kunde rösta i den historiska 
frågan om damfotboll. 

Även de föreslagna stadgeänd-
ringarna klubbades igenom. På 
medlemsmötet i december pre-
senterades IF Elfsborgs nya värde-
grund, ett arbete som utförts av en 
arbetsgrupp med representanter 
ifrån olika delar av föreningens 
verksamhet med styrelse, kansli, 
spelare, ungdomsledare och sup-
portrar representerade.     

MEDLEMMAR 2019  

Totalt:  2050

Medlem, vuxen: 1 345

Medlem, ungdom: 72

Extra familjemedlem (vuxna 
och ungdomar): 299

Aktiv medlem, vuxen: 56

Aktiv medlem, ungdom: 221

HEDERSORDFÖRANDE: 
Bosse Johansson

HEDERSMEDLEMMAR:  
Solveig Kjörnsberg  
Björn Bergqvist  
Sture Svensson  
Bo ”Bygg” Johansson

MEDLEMMAR

IF ELFSBORG I SOCIALA 
MEDIER 2019  

Facebook: Drygt 41 000 följare 

Instagram: 18 600 följare

Twitter: 8 500 följare

LinkedIn: 470 följare

Hemsidan: 585 945 besök, varav 
213 436 unika besökare
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MEDLEMMAR/FÖRENINGEN

DJURPARKS-
DAGEN
EN AV ÅRETS MEST uppskattade 
medlemsaktiviteter är Djurparks-
dagen. Dit har alla medlemmar och 
sponsorer möjlighet att bjuda med 
sina familjer. I år var Djurparks-
dagen den avslutande aktiviteten 
under en helg full av händelser för 
familjen med allsvensk hemma-
match och en rad kringaktiviter. 

Spelarna fanns på plats och skrev-
autografer, tog selfies och pratade 
med supportrar om allt från fotboll 
till egna intressen. 

IF ELFSBORGS Rasmus Alm, 
Simon Strand och Jonathan Levi 
testade inför en förväntansfull pu-
blik på att mata pingviner. Joseph 
Okumu, Stian Rode Gregersen och 
Marokhy Ndione visade oväntade 
danskunskaper under dansen med 
Simba i Simbaland och Frederik 
Holst och Tim Rönning erbjöd fina 
ansiktsmålningar.
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ELDSJÄLAR SOM LÄMNAT OSS
OLLE BLOM 

FÖDD 25 OKTOBER 1931

Olle var liksom Jens en del av laget 
som vann SM-guld 1961 – inte 
som spelare, men som ledare.
Vi är många som minns Olle och 
hans fantastiska arbete för Elfs-
borg. Olle var aktiv inom både skid- 
och fotbollssektion. Han spelade 
också back i B-laget – men när 
han skulle ta steget upp i A-laget, 
kom det fram en annan lovande 
back, Lennart Samuelsson, som 
snabbt gick från Elfsborgs juniorlag 
till svenska landslaget. Detta 
gjorde att Olle inte fick pröva på 
A-lagsspel! Olle blev istället ledare 
inom föreningen, och få kan mäta 
sig med Olles tusentals timmar ide-
ellt arbete, utan ekonomisk ersätt-
ning, för Elfsborg. Vid föreningens 
100-årsjubileum 2004 utsågs Olle 
till århundrades ledare i IF Elfsborg 
och 2006 utsågs Olle Blom till 
hedersmedlem i IF Elfsborg.

JENS SÖDERBERG 

FÖDD 22 OKTOBER 1938

Jens Söderberg är en av våra stora 
guldhjältar från 1961. År 1960 
värvades han till IF Elfsborg från 
IFK Trollhättan och tog genast hand 
om platsen som högerytter. Som 
allsvenska nykomlingar kommande 
år knep våra gulsvarta hjältar det 
allsvenska guldet 1961 och där 
Jens Söderberg med sina 10 mål 
var en av faktorerna. Åren i IF 
Elfsborg minns vi med fantastisk 
glädje och framgång. Jens Söder-
berg hade en framgångsrik civil 
karriär inom finansbranschen och 
var bosatt i Spanien sedan många 
år innan han den 12 augusti 2019 
lämnade oss.

JOACIM ”JOCKE” NORÉN FÖDD 

25 MARS 1982

Joakim Norén var sedan mitten 
av 90-talet en välkänd profil i
Guliganerna och satt under en   

period som förtroendevald i styrel-
sen. Joakim engagerade sig i olika 
supporterprojekt. Bland annat var 
han en av eldsjälarna som var med 
och producerade CD-skivan ”….tills 
vi dör” med Elfsborgsmusik 2009.  

BERT ALEXANDERSSON  

FÖDD 12 DECEMBER 1931

Bert Alexandersson verkade ideellt 
i och för IF Elfsborg under 30 år. 
Bert var ständigt på gott humör 
och omtyckt av alla och hans stora 
engagemang i föreningen byggde 
på lojalitet och stolthet. Bert var en 
fantastisk tillgång när IF Elfsborg i 
början på 90-talet, startade igång 
föreningens framgångsrika bingo-
lottsförsäljning.

ROLF FRANSSON  

FÖDD 16 JUNI 1942

Rolf Fransson var föreningens revi-
sor i närmare 30 år fram till 2005. 
Rolf hade ett stort Elfsborgshjärta 
och var en god Elfsborgsambas-
sadör ute i Sjuhäradsbygden. Han 
har med sitt ambasadörsskap givit 
IF Elfsborg  flera viktiga kontakter i 
det lokala näringslivet. Utöver upp-
draget i IF Elfsborg arbetade han 
som revisor på ett flertal företag 
runt om i Sjuhäradsbygden.

MEDLEMMAR/FÖRENINGEN
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HISTORISKA AKADEMIN
IF Elfsborgs Historiska Akademi inrättades  
år 2014 och har till syfte att värna, bevara  
och levandegöra fotbollföreningens historia.  
Akademin ansvarar även för föreningens  
prissamling samt uppbyggnad och utveckling  
av IF Elfsborgs Hall of Fame. 

I AKADEMIN INGÅR fem ledamö-
ter varav en utses på förslag från 
Guliganerna, en på förslag från 
Gamla Elfsborgare och minst en 
ska vara från IF Elfsborgs styrelse. 
Akademin möts regelbundet och 
ansvarar för en rad återkommande 
aktiviteter, men tar också initiativ 
till särskilda arrangemang. 

DEN 26 JUNI 2018, på förening-
ens födelsedag, invigdes en min-
nessten i IF Elfsborgs ära på exakt 
den plats som föreningen bildades. 
Och den 26 juni i år kl. 19:04 sam-
lades Elfsborgare för att gemen-
samt hedra och fira föreningens 
115:e födelsedag. 

DEN SÅ KALLADE återträffen har 
blivit en kär tradition. Då inbjuds 
gamla spelare och ledare till Borås 
Arena. Syftet är dels att hylla gamla 
hjältar, dels att sammanföra gamla 

lagkompisar för en dag med möjlig-
het att dela gamla Elfsborgsminnen 
och som avslutning se matchen 
ihop. Återträffen skedde detta år 
i samband med matchen mot IK 
Sirius i april där cirka 50 gamla 
spelare och ledare medverkade.

VID MEDLEMSMÖTET I  
december välkomnades det en ny 
medlem in till Hall of Fame. Det 
var  den ståtliga mittbacken och 
guldhjälten från 2006 och 2012 
Andreas Augustsson som utsågs 
till näste man att pryda IF Elfsborgs 
Hall of Fame-vägg. Antalet medlem-
mar uppgår nu till sammanlagt 41 
personer. 

Carl Larsson - Född 1886
Carl Larsson var 18 år gammal när föreningen bildades 1904 – han valdes 
in i den första styrelsen, samtidigt som han var spelare och kapten i A-laget. 
1936 var han tränare för laget som vann föreningens första SM-guld. Han 
var aktiv i föreningen under mer än 40 år och ingick även i styrelsen för
såväl Västergötlands- som Svenska fotbollförbundet.

Åke Sandberg - Född 1919-08-02
216 allsvenska matcher 1938-1949 - målvakt
Allsvensk debut 18 sep 1938 borta mot IK Sleipner
Allsvenska medaljer: Guld 1938/39 - 1939/40.
Stora Silver 1942/43 - 1943/44-1944/45. Brons 1940/41 - 1946/47
Målvaktstränare under många år.

Thomas ”Säffle” Andersson - Född 1963-06-26
233 seriematcher 1985-1996 varav 39 i allsvenskan och 194 i division I/II
5 mål i division I/II
Debuterade i division II 16 maj 1985 borta mot Degerfors IF
Seger i division I 1996

Thure Claesson - Född 1894-02-26
Började i A-laget 1921. 86 allsvenska matcher 1926-1930.
32 mål i allsvenskan - Elfsborgs första målskytt i allsvenskan.
Allsvensk debut 1 aug 1926 hemma mot Örgryte IS.
Lagledare, ordförande och styrelseledamot under många år.
Var också med i UK för landslaget.

Olle Blom - Född 1931
Olle Blom blev medlem i föreningen samma år han föddes. Första uppdraget 
fick han 1944 i samband med föreningens 40-årsjubileum. Senaste uppdra-
get var att organisera arrangemangen när Borås Arena invigdes 2005. Vid 
100-årsjubileeet utsågs Olle Blom till århundradets ledare. Olle har under mer 
än 60 år verkat som ledare och administratör i föreningen. Han är en av få 
personer som närvarat både vid invigningen av Ryavallen och Borås Arena.

Thure Nygren - Född 1927-12-22
39 seriematcher 1947-1959 - målvakt varav 36 i allsvenskan och 3 i division II
Allsvensk debut 29 maj 1949 hemma mot Hälsingborgs IF
Tränare 1957/1958, 1963-1967 från juni månad 1963, 1970-1972
En riktig kulturbärare - allt i allo - för IF Elfsborg under många år

Sven Zachrisson - Född 1902-09-06
148 allsvenska matcher 1926-1934. 4 mål i allsvenskan. Allsvensk debut
1 aug 1926 hemma mot Örgryte IS. Allsvenska medaljer: Lilla Silver 1934/35
Tränare 1938-1946 och 1959-60

Hans-Christer ”Hasse” Ohlsson - Född 1945-03-08
Hasse Ohlsson levde sitt liv i IF Elfsborg. Verkade som ledare o tränare för ett 
flertal olika lag i föreningen under 38 år. Därefter var han styrelseledamot fram 
till sin död 2012. Lagledare vid segern i division I 1996.

Olle Blomkvist - Född 1928
Olle är en mycket framgångsrik entreprenör – han startade och utvecklade,
vad som blev Sveriges största postorderföretag, Ellos. 
1988, när Elfsborg hade en mycket bekymmersam ekonomisk situation, tog Olle 
kontakt och erbjöd sig att ekonomisk stödja föreningen. Detta blev inledningen 
till ett mer än 25-årigt samarbete, som fortfarande pågår. Framförallt engagerar 
sig Olle i projekt som hjälper Borås ungdomar att delta i olika aktiviteter.

Lars Heineman - Född 1943-02-16
50 allsvenska matcher 1965-1967. 27 mål i allsvenskan
Allsvensk debut 11 april 1965 hemma mot Hammarby
Allsvenska medaljer: Stora Silver 1965. Lilla Silver 1966
2 A-landskamper (ingen som Elfsborgare)

Einar Jonasson - Född 1907-03-22
182 allsvenska matcher 1926-1939 (målvakt)
Allsvensk debut 25 aug 1926 borta mot GAIS
Allsvenska medaljer: Guld 1935/36 - 1938/39. Lilla Silver 1934/35. Brons 1937/38
4 A-landskamper. Lagledare, ordförande och styrelseledamot under många år.
Var också med i UK för landslaget.

Åke Samuelsson - Född 1913-08-31
216 allsvenska matcher 1930-1941. 75 mål i allsvenskan. Allsvensk debut 
26 apr 1931 borta mot IFK Malmö. Allsvenska medaljer: Guld 1935/36 - 
1938/39 - 1939/40. Lilla Silver 1934/35. Brons 1937/38 - 1940/41.
3 A-landskamper

Knut Lenberg - Född 1888
Lenberg var med vid föreningens bildade 1904, både som spelare och led-
are. Han tillhörde också föreningens ledning under mer än 50 år. I huvudsak 
arbetade han som kassör, men var också under en period ordförande.

Arvid Emanuelsson - Född 1913-12-25
270 allsvenska matcher 1933-1947. 11 mål i allsvenskan.
Allsvensk debut 30 jul 1933 borta mot IFK Eskilstuna.
Allsvenska medaljer Guld 1935/36 - 1938/39 - 1939/40.
Stora Silver 1942/43 - 1943/44 -1944/45. Lilla Silver 1934/35.
Brons 1937/38 - 1940/41 - 1946/47.
35 A-landskamper.

Sven Andersson - Född 1945-04-18
164 seriematcher 1966-1974 varav 147 i allsvenskan och 17 i division II
25 mål i seriematcher varav 17 i allsvenskan och 8 i division II
Allsvensk debut 24 april 1966 hemma mot Örebro SK
Allsvenska medaljer: Lilla Silver 1966. Brons 1970. Seger i division II 1972
3 A-landskamper

Lars Råberg - Född 1933-01-03
272 seriematcher 1950-1963 varav 136 i allsvenskan och 136 i division II.
89 mål i seriematcher varav 38 i allsvenskan och 51 i division II.
Allsvensk debut 30 jul 1950 borta mot Örebro SK.
Allsvenska medaljer: Guld 1961. Seger i division II och kval till allsvenskan 
1960. 5 A-landskamper

Lennart Samuelsson - Född 1924-07-07
223 seriematcher 1947-1959 varav 126 i allsvenskan och 97 i division II.
6 mål i seriematcher varav 3 i allsvenskan och 3 i division II.
Allsvensk debut 26 okt 1947 hemma mot Malmö FF.
36 A-landskamper.
VM-brons 1950 - spelade 5 matcher.
OS-brons 1952 - spelade 4 matcher.

Ove Grahn - Född 1943-05-09
91 allsvenska matcher 1961-1965, 63 mål i allsvenskan.
Allsvensk debut 13 aug 1961 borta mot IFK Göteborg.
Allsvenska medaljer Guld 1961 - 4 matcher, Stora Silver 1965.
5 A-landskamper som representant för Elfsborg.
42 A-landskamper totalt - med i VM truppen 1970 och 1974
spelade 2 matcher 1970 och 6 matcher 1974.

Christer Hellqvist - Född 1949-12-20
140 allsvenska matcher 1973-1980. 42 mål i allsvenskan
Allsvensk debut 17 maj 1973 borta mot Östers IF
Allsvenska medaljer: Stora Silver 1977. Lilla Silver 1979

Boris Målberg - Född 1938-04-02
249 seriematcher 1958-1970 varav 200 i allsvenskan och 49 i division II.
1 mål i allsvenskan. Debuterade i division II  18 maj 1958 hemma mot
IK Oddevold. Allsvenska medaljer: Guld 1961. Stora Silver 1965. Lilla Silver 1966
Seger i division II och kval till allsvenskan 1960. 1 A-landskamp

Henry Larsson - Född 1934-02-26
345 seriematcher 1952-1968 varav 217 i allsvenskan och 128 i division II.
175 mål i seriematcher varav 79 i allsvenskan och 96 i division II.
Allsvensk debut 10 aug 1952 borta mot Malmö FF.
Allsvenska medaljer Guld 1961. Stora Silver 1965. Lilla Silver 1966.
Seger i division II och kval till allsvenskan 1960. 2 A-landskamper.

Leif Målberg - Född 1945-09-01
358 seriematcher 1965-1980 varav 337 i allsvenskan och 21 i division II.
9 mål i seriematcher varav 8 i allsvenskan och 1 i division II.
Allsvensk debut 9 sep 1965 hemma mot IFK Göteborg.
Allsvenska medaljer. Stora Silver 1965. Lilla Silver 1966. Brons 1970.
Stora Silver 1977. Lilla Silver 1979. Seger i division II 1972.
4 A-landskamper - med i VM-trupp 1970.

Lennart Nilsson - Född 1959-01-01
205 seriematcher 1978-1985 varav 177 i allsvenskan o SM-slutspel och 28
i division I. 52 mål i seriematcher varav 43 i allsvenskan och 9 i division II
Allsvensk debut 4 maj 1978 hemma mot Örebro SK
Allsvenska medaljer: Lilla Silver 1979. Lilla Silver 1982. Seger i division I
och kval till allsvenskan 1985. 6 A-landskamper (1 som Elfsborgare)

Göran Ahlström - Född 1950-01-18
279 seriematcher 1969-1981 varav 258 i allsvenskan och 21 i division II.
12 mål i allsvenskan. Allsvensk debut 11 maj 1969 hemma mot
Jönköpings Södra IF. Allsvenska medaljer: Brons 1970. Stora Silver 1977.
Lilla Silver 1979. Seger i division II  1972 

Wigar Bartholdson - Född 1938-05-07
225 seriematcher 1956-1967 varav 150 i allsvenskan och 75 i division II.
71 mål i seriematcher varav 17 i allsvenskan och 54 i division II.
Debuterade i division II  9 aug 1956 mot  Waggeryds IK borta.
Allsvenska medaljer Guld 1961. Stora Silver 1965. Lilla Silver 1966.
Seger i division II och kval till allsvenskan 1960.
Utöver insatserna som spelare har Wigar genom sitt företag Pulsen
under många år varit en av föreningens större samarbetspartner.
Wigar har också varit ordförande och styrelseledamot i föreningen.

Thomas Ahlström - Född 1952-07-17
285 seriematcher 1971-1985 varav 243 i allsvenskan o SM-slutspel och 42 i
division II. 124 mål i seriematcher varav 105 i allsvenskan och 19 i division II.
Allsvensk debut 12 aug 1971 hemma mot Djurgårdens IF.
Allsvenska medaljer. Stora Silver 1977. Lilla Silver 1982. Seger i division II
1972 och 1985. Vinnare av allsvenska skytteligan 1983.
11 A-landskamper - med i VM-trupp 1974 och 2 matcher.

Stefan Larsson - Född 1959-05-14
197 seriematcher 1977-1987 varav 170 i allsvenskan o SM-slutspel och
27 i division I. 46 mål i seriematcher varav 38 i allsvenskan och 8 i division II
Allsvensk debut 11 aug 1977 hemma mot Östers IF
Allsvenska medaljer: Lilla Silver 1979. Lilla Silver 1982
Seger i division I och kval till allsvenskan 1985

Leif Gustavsson - Född 1950-06-16
297 seriematcher 1970-1984 varav 275 i allsvenskan o SM-slutspel och
22 i division II. 3 mål i allsvenskan. Allsvensk debut 11 maj 1970 hemma mot 
Örebro SK. Allsvenska medaljer: Brons 1970. Stora Silver 1977. Lilla Silver 1979.
Lilla Silver 1982. Seger i division II  1972. 7 A-landskamper

Sven Jonasson - Född 1909-07-09
409 allsvenska matcher 1927-1947, 252 mål i allsvenskan. Allsvensk debut 11 sep 
1927 borta mot AIK. Allsvenska medaljer. Guld 1935/36 - 1938/39 - 1939/40.
Stora Silver 1942/43 - 1943/44 -1944/45. Lilla Silver 1934/35. Brons 1937/38 - 
1940/41 - 1946/47. Vinnare av allsvenska skytteligan 1933/34 och 1935/36.
42 A-landskamper i VM-truppen 1934 och 1938 spelade 2 matcher 1934 och
3 matcher 1938. Sveriges första målskytt i VM-slutspel.

Gert Christiansson - Född 1944-11-15
241 seriematcher 1963-1974 varav 220 i allsvenskan och 21 i division II
28 mål i seriematcher varav 27 i allsvenskan och 1 i division II
Allsvensk debut 12 april 1963 hemma mot Örebro SK
Allsvenska medaljer: Stora Silver 1965. Lilla Silver 1966. Brons 1970
Seger i division II 1972. 6 A-landskamper

Knut Johansson - Född 1918-04-02
126 allsvenska matcher 1936-1944. 92 mål i allsvenskan.
Allsvensk debut 13 sep 1936 hemma mot IK Sleipner.
Allsvenska medaljer: Guld 1938/39 - 1939/40. Stora Silver 1942/43 - 1943/44
Brons 1937/38 - 1940/41. 9 A-landskamper

Thomas Wigestål - ”Gällstad-Johansson” - Född 1952-02-13
312 seriematcher 1970-1984 varav 282 i allsvenskan o SM-slutspel och 30 i
division II. 19 mål i allsvenskan. Allsvensk debut 4 okt 1970 borta mot Örgryte IS. 
Allsvenska medaljer. Brons 1970. Stora Silver 1977. Lilla Silver 1979.
Lilla Silver 1982. Seger i division II  1972 och 1985 (division I)

Karl-Erik Grahn - Född 1914-11-05
346 allsvenska matcher 1932-1949, 57 mål i allsvenskan.
Allsvensk debut 30 okt 1932 borta mot Landskrona BoIS.
Allsvenska medaljer. Guld 1935/36 - 1938/39 - 1939/40.
Stora Silver 1942/43 - 1943/44 -1944/45. Lilla Silver 1934/35.
Brons 1937/38 - 1940/41 - 1946/47.
41 A-landskamper. Med i VM-truppen 1938.

John Hedin - Född 1944-06-12
198 seriematcher 1966-1975 varav 176 i allsvenskan och 22 i division II
Allsvensk debut 1 maj 1966 hemma mot Degerfors IF
Allsvenska medaljer: Brons 1970. Seger i division II 1972

Ingemar Haraldsson - Född 1928-12-03
220 seriematcher 1951-1962 varav 90 i allsvenskan och 130 i division II.
1 mål i seriematcher i division II. Allsvensk debut 14 apr 1952 hemma mot
Degerfors IF. Allsvenska medaljer: Guld 1961
Seger i division II och kval till allsvenskan 1960
I VM-truppen 1958

Stefan Andréasson - Född 1968-12-14
286 seriematcher 1988-2001 varav 73 i allsvenskan och 213 i division II.
74 mål i seriematcher varav 10 i allsvenskan och 64 i division II.
Debuterade i division I  17 apr 1988 hemma mot BK Häcken.
Seger i division I 1996.
Seger i Svenska Cupen 2001.

MEDLEMMAR/FÖRENINGEN

Andreas Augustsson är Hall of 
Fames senast invalda medlem.

MEDLEMMAR I  
HALL OF FAME

 
Invalda 2014: Sven Jonasson, 
Karl-Erik Grahn, Arvid Emanuels-
son, Lennart Samuelsson, Henry 
Larsson, Wigar Bartholdsson, 
Ove Grahn, Leif Målberg,  
Thomas Ahlström, Olle Blom, 
Olle Blomqvist, Carl Larsson, 
Knut Lehnberg

Invalda 2015: Sven Zachrisson, 
Einar Jonasson, Thure Claesson, 
Hans–Christer Ohlsson, Åke 
Samuelsson, Knut Johansson, 
Ingemar Haraldsson, Lars  
Råberg, Boris Målberg, Göran 
Ahlström, Leif Gustavsson, 
Thomas Johansson, Stefan 
Andreasson

Invalda 2016: Åke Sandberg, 
Ture Nygren, Lars Heineman, 
Gert Christiansson, John 
Hedin, Sven Andersson, Christer 
Hellqvist, Lennart Nilsson, 
Stefan Larsson, Tomas ”Säffle” 
Andersson

Invalda 2017: Anders Bogsjö och 
Christer Mattiasson

Invalda 2018: Fredrik ”Bella” 
Berglund och Johan Karlsson
Invald 2019:  
Andreas Augustsson

FAKTA HALL OF FAME 

Hall of Fame introducerades för 
första gången vid jubileumsmö-
tet 2014. Kriterierna för att bli 
invald är att personen ska ha 
gjort extraordinära insatser för 
föreningen. Det ska också ha gått 
fem år sedan personen i fråga 
slutade som spelare, ledare eller 
anställd.

HISTORISKA 
AKADEMINS 
MEDLEMMAR 2019
 
Lars Stensson,  
sammankallande  
(utsedd av styrelsen)

Sture Svensson 

Torbjörn Lindeberg 

Michael Häggström 

Björn Johansson 

Joachim Modigh  
(utsedd av styrelsen)

Jan Ryrlén  
(tjänsteman) 

Eric Sjölin 
(tjänsteman)
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VAD LIGGER BAKOM detta? Vad 
är det som gör att det blir så själv-
klart och naturligt för företagen 
inom Sjuhäradsbygdens näringsliv 
att ingå i vår sponsringsfamilj? 
Svaret går att finna i IF Elfsborgs 
betydelse för bygden.

FÖR DET FÖRSTA uppmärk-
sammas IF Elfsborg för alltifrån 
fotbollen till det vi gör genom Vi 
Tillsammans, vilket ger ett mass-
medialt genomslag på riksnivå. Det 
bidrar till att ge Borås med omnejd 
ett renommé om att vara en aktiv 
stad där det sker positiva saker, 
där det känns trevligt och bra att 
leva och verka. Den bild IF Elfsborg 
förmedlar av Borås underlättar 
bland annat för företagen att 
rekrytera personal. Kort sagt bidrar 
föreningen till att stärka stadens 
varumärke. 

FÖR DET ANDRA bedriver  
föreningen en omfattande ung-
domsverksamhet. Oavsett om det 
handlar om att någon vill göra  
en elitsatsning eller bara sparka 
boll med kompisarna så finns  
IF Elfsborg där för att ta tillvara 
engagemanget. IF Elfsborg spelar 
en betydande roll när det handlar 
om att förbättra integrationen och 
ge barn och ungdomar  
i Borås en meningsfull fritid.

FÖR DET TREDJE har bygdens in-
vånare och företagens anställda en 
gemensam nämnare i IF Elfsborgs 
framgångar som gör att de känner 
delaktighet och stolthet. Denna 
glädje och stolthet vet vi att många 
även tar med sig in i sitt dagliga 
arbete, vilket påverkar företaget 
positivt. 

FÖR DET FJÄRDE så ser många 
företag värdet av det arbete som IF 
Elfsborg gör genom Vi Tillsammans. 
Sedan flera år levererar föreningen 
ren samhällsnytta genom de olika 
projekt som bedrivs. Vi tar vara 
på vår unika position att öppna 
dörrar som andra inte kan. Delar av 
arbetet görs dessutom i samverkan 
med våra sponsorföretag.
 
IDAG HAR IF ELFSBORG över 
300 aktiva sponsorer och 
samarbetspartners. Föreningens 
aktiviteter och kontakter med våra 
sponsorer pågår året om. Några 
exempel på våra uppskattade nät-
verks- och partnerträffar finns på 
detta uppslag. Dessutom har före-
tagen möjlighet att göra kundevent 
i samband med våra matcher.

VÅR MÅLSÄTTNING ÄR att 
ständigt utöka antalet i vår 
sponsorfamilj för att därmed öka 
våra förutsättningar att även fort-
sättningsvis kunna konkurrera med 
storstäderna som har ett betydligt 
större publikunderlag. 

Sedan många år tillhör IF Elfsborg en av de mest framgångsrika föreningarna när det gäller samarbeten, 
aktiviteter och kontinuitet i sponsorarbetet. Föreningen är känd för sin starka position främst på
den lokala marknaden.

SPONSORSAMARBETET

SPONSORSAMARBETET
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HÄR FÖLJER NÅGRA exempel på 
genomförda marknadsaktiviteter 
under 2019.

KICKOFF-LUNCH

Under den traditionella kickoff-
lunchen i mars, denna gången i 
Borås Kongress fina lokaler, samla-
des alla föreningens oerhört viktiga 
sponsorer, ledare, spelare och per-
sonal för att ta del av samtal, mat 
och inte minst tankar och intervjuer 
om det kommande året. 

NÄTVERKSLUNCHER

Under året har flera lyckade nät-
verksluncher arrangerats. Större 
delen av luncherna har anordnats 
på Borås Kongress där samar-
betspartners lunchat, minglat och 
nätverkat med varandra. Som en 
stående punkt på alla nätverkslun-
cher får alla företag chans att pre-
sentera sig. Som en del av samtals-
ämnena runt borden hamnar den 
stora gemensamma nämnaren IF 
Elfsborg ofta i fokus. Och inför den 
allsvenska starten fick manager 
Jimmy Thelin kliva upp på scenen 
och prata om nuläget och om den 
kommande säsongen – därefter 
öppnades det upp för flera frågor 
från en mycket engagerad publik.

I september arrangerades det en 
nätverkslunch med temat B2B.  
Lunchen startade med stående 
mingel och information från IF 
Elfsborg. Efter god lunch och  
trevliga samtal klev Assemblins 
Jouni Lupala upp på scenen och 
presenterade Assemblin och om 
hur lyckat deras arbete med 
Elfsborgs nätverk har varit. 

PARTNERRESA TILL GÖTEBORG

Den 26 september genomfördes en 
partnerresa till Göteborg. Cirka 150 
personer deltog på bussresan. På 
plats i Göteborg bjöds det på såväl 
föredrag som lunch på Arken Hotel 
& Art Garden Spa. Dagen avsluta-
des på Bravida Arena med match 
mellan BK Häcken och IF Elfsborg. 

POOLLANDSLAGET 

Varje torsdag året om är det 
fotbollsträning för ett tjugotal före-
tagsledare på Borås Arena under 
ledning av före detta allsvenska 
spelarna Johan Sjöberg och Martin 
Andersson. En årlig tradition är 
matchen mot Varbergs BoIS spon-
sorer på Påskbergsvallen. Denna 
gång blev det vinst med 4-3 efter 
flera helt fantastiska prestationer. 
Dagen avslutades med bankett och 
prisutdelning. 

ELFSBORGSGOLFEN
Den årliga och mycket prestige-
fyllda Elfsborgsgolfen gick av i sep-
tember. Elfsborgs sponsorer och 
flera av Elfsborgs A-lagsspelare njöt 
av god stämning och en mycket 
spännande tävling där det gjordes 
upp om fina priser från Varbergs 
Stadshotell och Hotel Eggers. Efter 
5 timmar på golfbanan var det 
dags för avslutning med prisutdel-
ning. Årets Champion blev Peder 
Ekberg.

STORSTADSRESAN

Inför säsongens sista match i  
november rullade cirka 250 
samarbetspartners i bussar mot 
Helsingborg och Malmö. Efter trev-
lig lunch och nätverkande på vägen 
begav sig sällskapet tillsammans 
till Olympia i Helsingborg där IF 
Elfsborg sågs besegra Helsing-
borgs IF med 1-2. Efter den sköna 
segern fortsatte eftermiddagen och 
kvällen i Malmö med mingel och 
efterföljande bankett.

DJURPARKSDAGEN

I år var den mycket uppskattade 
Djurparksdagen den avslutande  
aktiviteten under en helg full-
späckad av familjehändelser med 
allsvensk hemmamatch och en 
rad olika kringaktiviter. Spelarna 
från herrlaget fanns som vanligt 
på plats och skrev autografer, tog 
selfies och pratade med supportrar 
om allt från fotboll till egna intres-
sen. 

ELFSBORGSGALAN
Elfsborgsgalan 2019 blev inget  
annat än succé när den lördagen 
den 17 november åter gick av 
stapeln. Enastående underhåll-
ning, fantastiskt god mat väl sam-
mansatt av mästerkocken Håkan 
Thörnström, prisutdelning, tal, och 
avtackningar var bara några av 
kvällens ingredienser. Ett perfekt 
avslut på säsongen.

Fruktbara diskussioner under årets alla nätverksluncher Elfsborgsgolfen 2019

SPONSORSAMARBETET



EKONOMI

För utförligare ekonomisk redovisning se inlagan ”Årsredovisning”.

SPELARINVESTERINGAR  
2015-2019

UNDER 2019 HAR VI lyckats 
vända de senaste årens negativa 
trend och vi kan redovisa ett kraf-
tigt förbättrat ekonomiskt resultat. 
Trots detta gjorde föreningen ett 
minusresultat på -2,9 Mkr. Men 
jämfört med året innan är det en 
förbättring med i det närmaste 12 
Mkr. Under 2020 kommer vi att 
fortsätta arbetet i samma riktning 
för att stärka vår ekonomi och 
skapa långsiktigt hållbara eko-
nomiska förutsättningar för vår 
verksamhet. 

INTÄKTER FRÅN match och 
sponsring har under det gångna 
året minskat. Detta är viktiga 
intäktsposter för föreningen. Vi ser 
flera möjligheter att under 2020 
kunna öka dessa intäkter, dels ge-
nom de förändrade förutsättningar 
som ombyggnaden av Borås Arena 
erbjuder, dels genom översyn av 
vår organisation och arbetssätt.

TROTS ÅRETS minusresultat 
ligger föreningens egna kapital på 
dryga 15 Mkr. Det egna kapitalet 

har under åren byggts upp till 
stor del av spelarförsäljningar. Att 
utveckla unga spelare är en del av 
vår strategi. När några av dessa 
spelare sedan går vidare till andra 
klubbar i Sverige eller utomlands 
får vi en bra avkastning på vår 
elitverksamhet. Vi har under 2019 
byggt på detta ”spelarnetto” med 
ytterligare 12 Mkr då vi sålt spelare 
för 17,5 Mkr och haft avskrivningar 
på 5,4 Mkr.  Detta gör att vi under 
de senaste 5 åren (2015–2019) 
har ett netto på 64,2 Mkr (se dia-

gram nedan). Vi har sålt spelare för 
91,4 Mkr och gjort avskrivningar på 
27,2 Mkr.

NETTO EGET KAPITAL (det 
bokförda värdet på spelartrup-
pen i förhållande till det egna 
kapitalet) ligger på cirka 85 procent 
(se diagram nedan). Detta är en 
försämring mot de senaste åren, 
vilket vi inte är nöjda med och som 
vi jobbar på att förbättra. 
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EKONOMI

SPELARFÖRSÄLJNING

AVSKRIVNING SPELARE

NETTO

RÖRELSENS INTÄKTER 2019
TKR

Matchintäkter  13 763     
Marknadsaktiviteter  28 025     
Spelarförsäljning  17 472     
SEF-medel o dyl  14 241     
Internationella cuper  269   
Övriga intäkter  9 827     

TOTALT:                                           83 597  

RÖRELSENS KOSTNADER 2019
TKR

Personalkostnader  58 425     
Matchkostnader  8 563   
Marknadsaktiviteter  6 697   
Avskrivningar 5 667   
Internationella cuper 188   
Lokal-  och administration  2 633   
Övriga kostnader  4 342   

TOTALT:                                           86 515     

EGET KAPITAL OCH BOKFÖRT VÄRDE AV SPELARTRUPP

TKR
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FÖRTROENDEVALDA
STYRELSE IF ELFSBORG
ORDFÖRANDE: Sune Lundqvist 
VICE ORDFÖRANDE: Mats Karlsson
SEKRETERARE: Anders Segerblom 
SUPPORTERANSVARIG: Joachim Modigh
ANSVARIG FÖRENINGSKULTUR: Lars Stensson 
ÖVRIGA LEDAMÖTER: Ingela Carlsson, Michael Ekberg, Nadja Bengtsson
STYRELSENS REPRESENTANTER I HISTORISKA AKADEMIN: Lars Stensson  
(ordförande), Joachim Modigh
STYRELSENS SÄKERHETSANSVARIGE: Stefan Andreasson
ANTAL PROTOKOLLFÖRDA SAMMANTRÄDEN: 14

REVISORER  
Peter Karlsson, Fredrik Ekelund
Då Peter Karlsson har avslutat sin anställning hos Ernst & Young AB 2019 
har revisorssuppleanten Peter Emanuelsson trätt in i hans ställe.

VALBEREDNING 
Bo Lindell (ordförande), Paul Brunngård, Peder Ekberg, Martin Tillsten,  
Nadja Bengtsson (styrelsens representant)

ÅRSMÖTESOMBUD 
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET: Stefan Andreasson, Ingela Carlsson. 
Suppleanter: Sune Lundqvist, Lars Stensson 
SVENSK ELITFOTBOLL: Sune Lundqvist, Stefan Andreasson.  
Suppleanter: Ingela Carlsson, Mats Karlsson, Joachim Modigh
VÄSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND: Joachim Modigh, 
Michael Ekberg (suppleant)

ÖVRIGA UPPDRAG 
VÄSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND: Lars Stensson (styrelseledamot)
FÖRENINGSRÅDET I BORÅS: Lars Stensson
VÄSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUNDS
REPRESENTANTSKAPSMÖTE: Jan Ryrlén
SVENSK ELITFOTBOLL: Stefan Andreasson (styrelseledamot)
EUROPÉAN CLUB ASSOCIATION (ECA): Stefan Andreasson

STYRELSE BORÅS ARENA AB (DOTTERBOLAG) 
ORDFÖRANDE: Michael Ekberg
LEDAMÖTER: Stefan Andreasson, Björn Bördin, Bengt Engberg, 
Roger Hedlund, Sverre Rökaas 
ADJUNGERADE: Roger Cardell (Borås Stad), Camilla Larsson, 
Sven Liljegren, Thomas Pettersson  
REVISOR: Fredrik Ekelund

STYRELSE IF ELFSBORG AB (DOTTERBOLAG) 
ORDFÖRANDE: Sune Lundqvist
LEDAMOT: Stefan Andreasson
REVISOR: Fredrik Ekelund

ANSTÄLLDA OCH ARVODERADE
KLUBBCHEF: Stefan Andreasson
EKONOMICHEF: Camilla Larsson 
FÖRSÄLJNINGSCHEF: Hans Nord (t o m 2019-05-30)               
MARKNAD/KOMMUNIKATION: Jonas Kallin, Johan Sjöberg, Sten Strinäs,
Eric Kampe, Johannes Sandberg 
VI TILLSAMMANS: Vedad Aganovic, Jan Ryrlén, SLO Eric Sjölin. 
ADMINISTRATION: Jeanette Linusson, Erna Livered, Sten-Åke Åhman

HERRLAG 
MANAGER: Jimmy Thelin 
TRÄNARE: Nuno De Almeida 
MÅLVAKTSTRÄNARE: Linus Eriksson 
SPORT SCIENTIST/FYSTRÄNARE/FITNESS: Dan Fransson,* Miguel Beas 
LÄKARE: Matilda Lundblad*                    
SJUKGYMNAST: Johan Meldo*
FYSIOTERAPEUT: Lars Göthfelt, Wilhelm Rohdin
KOORDINATOR:  Martin Andersson
SCOUT/TRÄNARE: Anders Svensson* 
MATERIALFÖRVALTARE: Reima Haukka, Joakim Ryrlén (t o m 2019-09-01) 

DAMLAG 
TRÄNARE: Joakim Carlsson 
ASS. TRÄNARE: Sara Jardving
ASS. TRÄNARE: Linda Westberg
MÅLVAKTSTRÄNARE: Sandra Bjurteg 

ELITLAGEN 
SPORTCHEF UNGDOM: Tony Lundqvist
TRÄNARE U21/U19, Emir Bajrami, Tobias Linderoth 
LAGLEDARE U21/U19: Lars Gabrielsson, Mikael Johansson 
TRÄNARE U17: Tony Lundqvist, Hasse Lindbom 
LAGLEDARE U17: Jan Nilsson, Mikael Thomeé 
MÅLVAKTSTRÄNARE U21/U19/U17: Linus Eriksson 
FYSTRÄNARE U21/U19/U17: Miguel Beas 
TRÄNARE U15: Joakim Alexandersson, Patrik Lövhage 
LAGLEDARE U15: Martin Rahm 

UNGDOMSSEKTIONEN
UNGDOMSANSVARIG: Joakim Alexandersson 

*) ARVODERAD

IF ELFSBORGS STYRELSE

Sune Lundqvist 
Ordförande

Mats Karlsson 
Vice ordförande

Michael Ekberg 
Ledamot

Anders Segerblom 
Sekreterare

Joachim Modigh 
Ledamot

Ingela Carlsson 
Ledamot

Lars Stensson 
Ledamot

Nadja Bengtsson
Ledamot
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ORGANISATION

RÖRELSENS INTÄKTER 2019

Matchintäkter  13 763     
Marknadsaktiviteter  28 025     
Spelarförsäljning  17 472     
SEF-medel o dyl  14 241     
Internationella cuper  269   
Övriga intäkter  9 827     

TOTALT:                                           83 597  

RÖRELSENS KOSTNADER 2019


