
MATCHPROGRAM 2021

LAGUPPSTÄLLNINGMATCH-
BOLLAR

IFK LULEÅ 
 
 1. Tomas Adell (mv)
 2. Viktor Drugge
 3. Martin Oskarsson
 4. William Olausson
 5. Fredrik Lundgren
 6. Jakob Johansson-Inga
 7. Yassine Assam
 8. Hassan Milla Koroma
 9. Islam Burman
 10. Arish Nouri
 11. Max Wårell
 12. Ahmed Vandi
 13. Alex Brilhante de Sousa
 14. Viktor Nilsson
 15. Grace Tanda
 16. Harry Kircher (mv)
 17. Mamadou Kouyaté
 19. Patrik Pettersen
 20. Axel Olsson
 21. Jonatan Vikström
 22. Petter Vikström
 23. Josh Chatee
 24. Philip Rundqvist
 25. Gustav Hamstig
 26. Adam Forsman
 29. Neo Vesterlund
 30. Simon Gustafsson (mv)
 
Tränare: Daniel Engberg
Tränare: Andreas Johansson
MV-tränare: Johan Lutström
FYS-tränare / Lagledare: Robert Abrahamsson
Mtrl.förvaltare: Nisse Carlsson
Mtrl.förvaltare: Stefan Nybom
Sportansvarig: Christer Andersson

TANDLÄKARE 
ULF WIKBERG

IFK
LULEÅ

LULEÅ



HUVUDSPONSOR

ARENASPONSOR

DAGENS MATCHSPONSOR

IFK LULEÅ KANSLI 2021
Adress: Kaserngatan 3, 974 42 Luleå

ÖPPETTIDER
Måndag-Torsdag 08.00-16.00
Lunch 12.00-13.00
Fredag 08.00-13.00

PERSONAL

Ingemar Ek
Personal/Resurs

070-395 84 04

Hans Boman
Personal/Resurs

070-690 70 66 

Andreas Eriksson
Klubbchef

070-300 85 62

WEBBSIDA
www.ifklulea.se
E-post: info@ifklulea.se

FORMGIVNING
Mediateam

IDÉ
Ingemar Ek



Hej bästa publik!
Det gläder mig att du delar ett IFK Luleå intresse 
med mig. Jag heter Jörgen Eriksson och är omvald 
som ordförande i IFK Luleå.

I stället för visste du att – så kommer: 
Detta är jag stolt för:
• IFK Luleås samhällsvärde. Föreningens verksam-

het genererar inbesparingar inom hälso- och 
sjukvården med 6 miljoner kr och vi levererar 
ett socialt värde på över 3 miljoner kr för vår 
kommun. 

• IFK Luleå är en jämställd förening: Vi har identiskt lika förutsättningar för 
våra flickor och pojkar.

• IFK Luleå har drygt 600 flickor och pojkar i vår ungdomsverksamhet. Till 
det kommer drygt 100 ideella engagerade ledare.  

• IFK Luleå satsar på en akademiverksamhet för de flickor och pojkar,  
mellan 17 år och 19 år, som vill satsa lite mer på fotbollen. Gärna i kombi-
nation med fotbollsgymnasium. 

• Vi startar fr.o.m. säsongen en akademiförening där våra ungdomar ska 
kunna få så optimala matchmiljöer som möjligt. 

• IFK Luleås herrlag klarade sin målsättning förra året genom att som 
nykomling bli kvar i Ettan. Det är väldigt sällsynt som fotbollslag från 
Norrbotten. 

• IFK Luleås herrar var bland de fem bästa Ettanlagen när det gäller antalet 
TV-tittare per match.

• IFK Luleå har för första gången på många, många år ett positivt eget 
kapital i vår föreningsekonomi. 

• Mottot för IFK Luleå ska alltid vara ”lite bättre än igår”. 

Min förhoppning är att vi ska lyckas få ännu fler att upptäcka en relation 
med IFK Luleå. Att tillsammans med fler bygga IFK Luleås framtid. Det ser 
jag fram emot.
 Vi har några viktiga områden som vi jobbar hårt med inom föreningen. 
Så klart att ha ett herrlag som vill till Superettan. Att starta upp dam-
lagsverksamhet. Att utveckla akademiverksamheten för våra pojkar och 
involvera flickorna. Att fortsätta vara den största och framgångsrikaste 
ungdomsföreningen i Luleå. Sen jobbar vi för att från IFK Luleås sida för-
bättra relationerna med alla fotbollsföreningar i Luleåalliansen. 
 Avslutningsvis så vill jag tacka alla våra samarbetspartners generellt 
ochBD Works och NTG (huvudsponsorer) samt Nyab (arenasponsor) och 
Lulebo (arenasponsor för unga) speciellt. Ni gör det möjligt att bygga 
tillsammans. 

IFK Luleå.
Vi är en del av historien och skapar framtiden.
Vi är en läroplats, mötesplats och en rörelse. Idrottsrörelse.
Vår rörelse. Du känner den. Alla känner den. 
När vi träffar andra, när vi tränar, när vi spelar match,  
när vi vinner och förlorar. 
Vi skapar rörelsen och känslan.
Ungt. Fräscht. Nytt. 
Tillsammans är vi IFK Luleå.  

Jörgen Eriksson, ordförande







Vill ni synas 
lite mer?

RIKSTÄCKANDE PROFILERING
MED LOKAL NÄRHET

Vi har stor erfarenhet av skyltar 
i alla format och vet vad som 
krävs för att ditt varumärke 
skall lysa starkast!

4Sign Luleå
0920-28 01 50

www.lulea.4sign.se

Hör av dig så berättar vi mer!





Välkommen till oss 
efter matchen!

Beställ och betala din mat snabbare 
med vår app eller expresskassa.

110x230_annons_matchprogram_IFK-Luleå_2017.indd   1 2017-01-11   16:41:02



Tomas
Adell
Position: Målvakt
Ålder: 28
Moderklubb: IFK Kalix
Antal A-lagssäsonger i IFK: 4

#1

www.nkv.sewww.nkv.se

Ergonomiska möbler Ergonomiska möbler 
för hem och kontorför hem och kontor

Direkt från lagerhyllanDirekt från lagerhyllan



Viktor
Drugge
Position: Back
Ålder: 17
Moderklubb: Alviks IK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#2



Lulebo stöttar verksamheter som sätter guldkant på vardagen 
för våra hyresgäster och andra lulebor. Vi sponsrar kultur och idrott, 

stora och små föreningar, evenemang och andra initiativ som gör 
Luleå till en ännu trevligare plats att bo på. 

Och självklart hejar vi fram IFK Luleå, fotbollslaget som fostrar 
många unga talanger varje säsong.

LIVET
MELLAN

 
HUSEN

Lulebo stöttar verksamheter som sätter guldkant på vardagen 
för våra hyresgäster och andra lulebor. Vi sponsrar kultur och idrott, 

stora och små föreningar, evenemang och andra initiativ som gör 
Luleå till en ännu trevligare plats att bo på. 

Och självklart hejar vi fram IFK Luleå, fotbollslaget som fostrar 
många unga talanger varje säsong. Läs mer på sidan 45!

LIVET
MELLAN 

HUSEN

61!



Martin
Oskarsson
Position: Back
Ålder: 29
Moderklubb: Alviks IK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 7

#3

ALLT OM DITT 
ABONNEMANG 
HITTAR DU PÅ
MINA SIDOR.

www.lumire.se

ALLT OM DITT 
ABONNEMANG 
HITTAR DU PÅ
MINA SIDOR.

www.lumire.se



William
Olausson
Position: Back
Ålder: 31
Moderklubb: Notvikens IK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 5

#4

IFK LULEÅS ANDELSLOTTERI
Nu drar vi igång IFK Luleås andelslotteri. Vi vill ge dig som lott-
innehavare chansen att vinna mellan 12.000 och 30.000 kronor i 
månaden samtidigt som vi förstärker föreningskassan.

SÅ HÄR GÅR DET TILL
Varje andelslott kostar 100 kronor i månaden. Varje lotteri har 
300 andelar och den 15:e varje månad dras en vinnare av 12.000 
kr på varje lotteri. Var sjätte månad är vinstsumman 30.000 kr. 
De två stora potterna lottas ut till midsommar och julen.

HUR GÅR JAG MED?
Vill du veta mer eller gå med 
i andelslotteriet?

Kontakta IFK Luleås kansli, 
på lotteri@ifklulea.se 

eller kontakta nedanstående 
via SMS eller telefon:
Johan Olsson, 070-220 91 47
Göran Widén, 070-667 79 00
Larry Lundström, 070-316 75 12

KONTANTVINST 
MÅNADSVIS PÅ 
12.000 KR 

ELLER 
30.000 KR



Stöd din förening.
Bonus till alla!
Du vet väl att du kan ge din förening 3% extra i bonus genom att 
handla på Stadium? Samtidigt behåller du din egen personliga 
bonus. Alltså bonus till alla, på samma köp. Ju mer du handlar 
desto mer bonus, både till dig själv och till föreningen.

Läs mer och registrera dig på www.stadium.se/teamsales så 
kan du börja stödja din förening direkt. Join the movement.

Stöd din förening.
Bonus till alla!
Du vet väl att du kan ge din förening 3% extra i bonus genom att
handla på Stadium? Samtidigt behåller du din egen personliga
bonus. Alltså bonus till alla, på samma köp. Ju mer du handlar
desto mer bonus, både till dig själv och till föreningen.

Läs mer och registrera dig på www.stadium.se/teamsales så
kan du börja stödja din förening direkt. Join the movement.

IFK Luleås profilsida:
https://www.stadium.se/foreningar/1706839
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Tel. 0911-25 74 00 • www.listspecialisten.se

Profiler från förr och nya profiler 
som passar dagens arkitektur
Vi erbjuder ett stort sortiment av lister, inner- 
och ytterpaneler med stor variation i såväl 
dimension, profil och form.

Du finner något som passar din stil och smak 
i vårt utbud. Vi kan också tillverka just din 
profil efter ritning eller en provbit.

Vi levererar över hela Norden, till såväl 
egna hem som offentliga byggnader.

Kontakta oss gärna för mer information.

LULEÅS LEDANDE TAXIFÖRETAG
+46 920 10000



Fredrik
Lundgren
Position: Back
Ålder: 29
Moderklubb: Sjulsmarks SK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 4

#5

We are in
the shit happens
business

Boka bud på 0920-20 03 90 eller
www.jetpak.com



Jakob
Johansson-Inga
Position: Back
Ålder: 26
Moderklubb: Kiruna FF
Antal A-lagssäsonger i IFK: 2

#6

ALLT 
UNDER 

ETT 
TAK!

Öppet alla dagar 6-22

Välkommen till Storheden!



Yassine
Assam
Position: Forward
Ålder: 29
Moderklubb: USB Bejaad
Antal A-lagssäsonger i IFK: 3

#7

NORR
BOTTENS





För mer information samt 
bokning av transport,
gå in på vår hemsida
www.hogbergsbuss.se

Där fi nner ni även vårt 
stora utbud av resor och
andra evenemang.

Behöver ni transport 
från Arlanda?

www.hogbergsbuss.se • tel 018-10 25 00

Gör som IFK Luleå, kontakta oss inför er 
ankomst till Arlanda. Vi löser er transport!

A5_hogbergsbuss_matchprog2014.indd   1 2014-03-31   11:50:42
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Gör som IFK Luleå, kontakta 
oss inför er ankomst till 

Arlanda. Vi löser er transport!

Hassan Milla
Koroma
Position: Mittfältare/forward
Ålder: 21
Moderklubb: FC Kallon
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#8



Islam
Burman
Position: Mittfältare
Ålder: 21
Moderklubb: Sundom IF
Antal A-lagssäsonger i IFK: 7

#9



Arish
Nouri
Position: Mittfältare
Ålder: 30
Moderklubb: IFK Luleå
Antal A-lagssäsonger i IFK: 9

#10

Telefon: 0920-156 26
www.kontorsgruppen.com

Allt från samma ställe.
Ja, enklare än så blir det inte.

KASSA-
SYSTEM

TELEFONIDOKUMENT-
HANTERING

KONTORS-
MATERIALINREDNING

DRYCK
& FIKA
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 QUALITY HOTEL LULEÅ

Bo centralt i Luleå

Cooks Krog            Invit             Afterwork

Boka på 0920-20 10 00

QUALITY HOTEL™  LULEÅ  // Tel: +46 (0)920 20 10 00 // E post: q.lulea@choice.se
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Arbetskläder, 
Profilkläder & Outdoor. 

Vi har allt för Din 
arbetsplats, med eller 

utan tryck.

0920-22 80 70 • Spantgatan 1, Luleå
heikkis-idepoolen.se



Max
Wårell
Position: Forward
Ålder: 24
Moderklubb: Bergnäsets AIK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 6

#11

Föredrar du röda kort,  
gula kort eller visitkort?
oavsett så är alla gröna.

www.lulegrafiska.se • info@lulegrafiska.se

Välkommen till Norrbottens enda 
Svanen-märkta tryckeri. Vi producerar 
böcker, tidskrifter, magasin, broschyrer, 
affischer, roll-ups och mycket annat. Vi 
hjälper dig med kostnadseffektiva trycksaker i både 
små och stora upplagor, naturligtvis även med 
personligt riktade budskap. 

mediateam.se

Pappret lever. 
Skärmen också.
Du läser just nu en annons 
i ett matchprogram. När 
du bläddrat klart kommer 
du förmodligen att ta upp 
mobilen och scrolla igenom 
dina sociala medier. Där kan 
vi få dig att synas. 



IFK Luleå Dam
IFK Luleå växer på tjejsidan och vi har goda förut-
sättningar att bli en framgångsrik förening även 
på tjejsidan då vi idag är en jämställd förening där 
tjejer och killar har samma förutsättningar att utöva 
sin idrott. Vi har ca 200 aktiva tjejer i föreningen 
mellan 6 och 17 år och lag i samtliga årgångar från 
2004 ner till 2015 vilket ökar förutsättningarna för 
framgång. Vi lägger stor vikt vid att våra ledare ska 
genomgå Svenska Fotbollsförbundets tränarutbild-
ningar för att skapa en kvalitetsfylld träningsmiljö där spelarutvecklingen ses 
som nummer ett. Vi kommer att fördjupa fadderskapet mellan Herrlag och 
ungdomslag för att fortsätta på den blåvita tråden i föreningen och stärka 
föreningskänslan.
 Målet är att starta upp ett damlag inom två år. Våra äldsta tjejer är födda 
2004 och har i år tagit klivet upp i IFK Luleå Akademi där de kommer att 
spela i den nationella serien F17 SM och tampas mot Sveriges bästa F 17 lag. 
Nämnas bör även att Meya Larsson i IFK Luleå F 17 blev första tjej i fören-
ingen att bli kallad till ett landslagsläger då hon ifjol blev uttagen till läger 
i F 15 landslaget, det visar att vi i föreningen arbetar rätt och vi hoppas att 
framgångarna ger motivation till alla tjejer att fortsätta satsa på fotboll.  

Johanna Augustsson
Ansvarig för IFK Luleå Dam



Kvalitetsjord 
för alla 

ändamål!

Makadamvägen 17, 973 45 Luleå • Tel. 0920-250 00
www.norrlandsjord.se

Lundbäcks inredningar   Midgårdsvägen 26 Luleå   0920-101 70   www.lundbacks.se

NORRLANDS STÖRSTA INREDNINGSHUS
Vi på Kinnarps Interior vill att så många människorsom möjligt skall ha en bra 
dag på jobbet. Och inredningen spelar en betydande roll. En fungerande 
och behaglig arbetsmiljö gör att man blir en mer harmonisk människa, 
vilket i högsta grad bidrar till att man får en bra dag på jobbet.

Kinnarps Interior finns hos Lundbäcks inredningar. Välkommen.

Ahmed
Vandi
Position: Forward
Ålder: 21
Moderklubb: AIK Free Town
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#12



VÄLKOMMEN TILL 
TRALLANDSLAGET!

0920-22 31 30 
www.rennit.com

Nya hängrännor monterat och klart. 
Vi gör hela jobbet. Boka gratis hembesök.

Stabilt - Plåt från svenska SSAB, 15 års materialgaranti!
Elegant - Inga synliga krokar ger en snygg och ren design.
Effektivt - Rymmer 40% mer vatten än halvrunda hängrännor
Premium - Välj tillval med inkluderande lövskydd - Renn-Tec
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för en för en 
trevlig och trevlig och 
bekväm resa bekväm resa 

mot ditt mot ditt 
körkortkörkort

luleå: trädgårdsgatan 20, 0920–22 52 31
piteå: lasarettsvägen 9, 0911–21 11 85

älvsbyn: poppelgatan 1, 0929–141 64

www.robertstrafikskola.se



Alex Brilhante
de Sousa
Position: Forward
Ålder: 26
Moderklubb: Paraná
Antal A-lagssäsonger i IFK: 2

#13

IFK Luleå Akademi 2021
När jag skriver dessa rader har vi precis kommit 
överens om ett avtal för säsongen 2021 med Marcus 
Westerlund som ny Akademichef 2021, parallellt med 
detta kommer Marcus att fortsätta sitt uppdrag som 
assisterande tränare för Pojkar 19. Andreas Johansson 
har som bekant lämnat för ny tjänst som huvudtränare 
i herrlaget vilket är mycket glädjande och ett kvitto på 
att också våra ledare utvecklas inom föreningen.
 I Akademiverksamheten 2021 kommer förutom 
lagen P16, P17 och P19 även F17 att ingå. F17 under 
ledning av Johanna Augustsson kommer under 2021 att spela i serien SM F17 
nationell, med tydlig målsättning att åter inom kort bilda ett representationslag 
på damsidan, med majoriteten egenfostrade spelare. P16 tillhör akademiverksam-
heten, men arbetet med spelarena är akademiförberedande och ingen selekte-
ring förekommer.
 IFK Luleå har precis som övriga idrottsrörelsen drabbats hårt av pandemin, 
kanske speciellt dessa åldersgrupper inom Akademin, som periodvis inte ens 
fått träna. Vi har tyvärr drabbats av avhopp av utövare, i första hand på grund av 
pandemin, finns även andra förklaringar men ger ingenting att älta detta. Vi har 
därför i otaliga möten i olika konstellationer fått parera och ständigt förändra 
planeringen, men har nu säkerställt en fungerande organisation inför 2021.
 Vi har givetvis även jobbat hårt med att utveckla vår akademiverksamhet. 
Känns oerhört bra att vi har rekryterat Marcus som Akademichef, då är första 
pusselbiten på plats. Vi har återupptagit arbetet med Svensk Elitfotbolls certifie-
ring där inte IFK Luleå ingått under några år. På så sätt kommer vi säkra upp att 
våra ledare och även övriga ledare inom Luleåalliansen får tillgång till utbild-
ningsinsatser av Nordisk toppklass, vi kvalitetssäkrar även hela akademiverksam-
heten och får tydlighet i arbetet med att föra processen vidare.
 En ny förening har bildats vid namn IFK Luleå Akademi. På så sätt skapas nya 
möjligheter att spela i herrarnas förbundsserier och på så sätt få bättre match-
miljö. Redan 2021 är målsättningen solklar, IFK Luleå Akademi ska vinna division 4 
herrar!
 Hela IFK Luleås akademiverksamhet är elitförberedande, samverkan med NIU 
sker. Målsättningen är solklar, att fostra så många spelare som möjligt i så bra 
miljö som möjligt till föreningens representationslag. Representationslagens 
rekrytering kommer inom överskådlig framtid i första hand ske från Akademin. 
Spelare som inte tar klivet in i föreningens representationslag ska via god dialog i 
första hand slussas vidare till övriga föreningar inom Luleåalliansen. Lika viktigt är 
att fler spelare spelar så länge som möjligt.

Andreas Eriksson
Klubbchef



GLÄDJE - KAMRATSKAP -
KVALITÉ - ENGAGEMANG

GLÄDJE
det ska vara roligt att vara med i IFK, och 

verksamheten ska speglas av glädjen att få vara 
tillsammans och hur roligt det är att spela fotboll.

KAMRATSKAP 
alla är välkomna till vår förening, vi tar hand om 

varandra och respekterar varandra trots våra olikheter. 

KVALITÉ 
 vi erbjuder en bra och utvecklande fotbollsmiljö. 

Vi ska göra saker och ting ordentligt så att
IFK alltid förknippas med kvalité.

ENGAGEMANG 
vi vill att våra aktiva ska brinna för föreningen, 

för sitt lag, för sina kamrater, och vi vill att våra spelare 
den dagen de slutar spela fortsätter som ledare. 

Vi eftersträvar en enad förening, från knatte till A-lag,

ALLA ÄR VI IFK.

LEDSTJÄRNOR
FÖR IFK LULEÅ



Viktor
Nilsson
Position: Back
Ålder: 21
Moderklubb: Alviks IK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 4

#14

• Vi hälsar på varandra när vi träffas i samband med träning och match.
• Vi är positiva, fokuserade och redo att ge 100 % när vi kommer till träning
 och match.
• Vi lyssnar på varandra och är öppen och mottagliga för att både ge och få 
 feedback.
• Vi respekterar alla för den dem är och olika är bra.
• Vi ställer upp och hjälper varandra både på och utanför planen.
• Vi tänker på vårat kroppsspråk och visar uppskattande gester mot 
 varandra.
• Jag som individ tar ansvar för lagets prestation.
• Vi bjuder in till samtal och ser till att känner sig som en del av gruppen.
• Vi är välkomnande mot nya spelare och ledare.
• Vi respekterar domare och motståndare och tänker på hur vi tilltalar dem.
• Vi kan förvänta oss av varandra att alla förbereder sig inför träning och 
 match på bästa sätt.
• Vi är IFK-ambassadörer dygnet runt.
• Vi bär föreningens emblem med stolthet och agerar som förebilder mot 
 vår omgivning.
• Vi visar uppskattning mot publiken och tackar dem efter match.
• Vi värnar om relationen till media och pratar positivt om föreningen.
• Vi lämnar omklädningsrummen i samma skick som vi förväntar oss att de 
 ska vara när vi anländer.
• Vi går ut tillsammans till uppvärmning inför match.
• Vi förväntar oss att spelarna som börjar matchen på bänken hjälper laget 
 på bästa möjliga sätt och är redo när det är deras tur.
• Vi tackar motståndare och domare efter avslutad match.
• Vi jobbar gemensamt mot uppsatta mål.
• Vi har roligt tillsammans.

IFK LULEÅS HERRLAG 
UPPFÖRANDEKOD 2021
- för hur vi ska agera på och utanför planen



Grace
Tanda
Position: Forward
Ålder: 27
Moderklubb: Ope IF
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#15

Tel 070-313 06 00 • www.reser.nu

••  Idrottsresor 
••  Träningsläger 
••  Paketresor 
••  Incentive-
 arrangemang



1900-klubben
65° Nord

ADM Ekonomikonsult AB
BD Gräv AB
Bdlight AB
Biobact AB

Bitvargen Lastmaskiner AB
Björn Bomans El 
Blad i Norr AB

Bnearit
BPL

Canon Business Center 
Carls Bussar AB
Carls Bussar AB

Communication Management North AB
Dagensbetting.se

Djurens Värld-25:an Katt & Hund
E L Maskinavverkning AB

Eitech
Fellmans Maskinservice AB

FOMAB Entreprenad AB
Frebelt AB
Green Care

Hans Stöckel Fastighetsjuridik AB
isMobile

Isotech AB
Kent Andersson’s Åkeri i Luleå AB

Kjell Lövgren Teknik AB
L K B Måleri & Golv



1900-klubben
LGS Luleå Generatorservice AB

Luleå Begravningsbyrå AB
Luleå Energiborrning

Magnus & Roberts Transport AB
Max Matthiessen
MC Containers AB

Mobilaris
MåVäl Kiropraktorklinik Monica Uusitalo

Navcite
Nordisk Akustik & Klinker AB
Norrbottens Mek & Rep AB

Norrlarm AB
NRT Ekonomikonsult AB

Ojanperä
Reklamcentra

Roger Johanssons Rör
Rustika Fastigheter AB

RW Larm & Säkerhet AB
SGL Säkerhetskontroll AB

Shopping
Tirsén & Aili Arkitekter
Tobbes Tak i Kalix AB

Tord Enbacks Åkeri AB
Tromb AB

Werna Försäkring
Wfix VVS & Energi AB

Yours AB
Ängesbysågen  AB



Harry
Kircher
Position: Målvakt
Ålder: 18
Moderklubb: Gammelstads IF
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#16

För ett 
hållbart liv
Hermelinen sammanlänkar 
kunskap och expertis till en kedja. 
Allt för din trygghet och enkelhet 
– från behov till behandling, 
rehabilitering och friskvård. 

Välkommen hit, oavsett  
var du befinner dig i livet.

Hermelinen är den enda aktör som erbjuder ett komplett utbud inom friskvård, rehabi-
litering och sjukvård. Genom att utveckla oss själva och våra produkter bidrar vi till ett 
bättre samhälle och friskare liv för våra kunder. Oavsett var i livet de befinner sig.

ADRESS  SANDVIKSGATAN 60,  LULEÅ    WEBB  HERMELINEN.SE     



Mamadou
Kouyaté
Position: Mittfältare
Ålder: 24
Moderklubb: Yeelen Olympique 
Antal A-lagssäsonger i IFK: 2

#17

0920-20 03 50 • www.leklust.se

KONFERENS OCH TURISM I LULEÅ



Vill du installera solceller och producera en 
del av din egen energianvändning? Ladda 
din elbil hemma, eller köpa ett förnybart 
elavtal? Vi hjälper dig att göra smarta val i 
vardagen. 

Läs mer på luleaenergi.se eller kontakta oss 
på telefon 0920-26 44 00. 

Säkra upp inför en 
klimatsmart framtid.



Patrik
Pettersen
Position: Mittfältare
Ålder: 30
Moderklubb: Lira BK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 4

#19

Banvägen 9, Luleå • 0920-230 110 
http://gunnarskok.se/

Välkommen till 
Gunnars Kök i Luleå!
Hos oss avnjuter ni en god 
& vällagad lunch, allt från 
husmanskost till en mer 
varierande lunchmeny, som 
vi lagar från grunden med 
råvaror av högsta kvalité.

Testa vår catering som 
levereras i Luleå med omnejd.

IFK LULEÅÅ
SPELAR I 



Axel
Olsson
Position: Mittfältare/Forward
Ålder: 20
Moderklubb: Notvikens IK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 3

#20X
X
Position:  X
Ålder:  X
Moderklubb:  X
Antal A-lagssäsonger i IFK:  X

#X

53

UPPDATERA

Stolt partner och leverantör

shop.ifklulea.se

MERCHANDISE



Jonatan
Vikström
Position: Back
Ålder: 22
Moderklubb: Lira BK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 3

#21X
X
Position:  X
Ålder:  X
Moderklubb:  X
Antal A-lagssäsonger i IFK:  X

#X

UPPDATERA

NYA LOKALER!
ALLT UNDER ETT TAK

Nu hittar ni oss på Company Line
i nya lokaler på Spantgatan 14
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Petter
Vikström
Position: Back
Ålder: 18
Moderklubb: Lira BK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#22

Ettan Fotboll
IFK Luleås herrlag spelar i Ettan, som division 1 
herrar heter sedan säsongen 2020.
 
För tre år sedan startade ett utvecklingsarbete i 
Ettan, där vår intresseorganisation Ettanfotboll 
tillsammans med föreningarna i ligan och SvFF 
identifierade ett antal utvecklingsområden. Det 
identifierade behovet var att föreningarna måste 
utvecklas till att bli mer hållbara över tid, eller sta-
bila om man så vill. Grunden till detta var diskussioner på SvFFs ordförande-
konferens 2016 där man identifierade behovet av att medverka till att det 
inte blir ett för stort glapp i svensk fotboll mellan Allvenskan/Superettan och 
resten av herrseriepyramiden och SvFF beslutade också att skjuta till pengar 
för utvecklingsarbetet i den semiprofessionella fotbollen.
 Visionen för Ettan som liga är att bli Sveriges mest hållbara liga - en lite 
utopisk vision kanske, men samtidigt en målbild som passar bra med utveck-
lingsarbetet och som också bidrar till att Ettan får en profil som sticker ut. 
Även om spelarna i Ettan är semiprofessionella, så spelas det elitfotboll. Må-
let är inte att spelarna ska få mer betalt utan att organisationen runt omkring 
spelarna ska bli mer professionell, så att de unga spelarna i Ettan utvecklas 
så bra som möjligt. På temat profil, är också Talangligan ett begrepp som 
Ettan talar mycket om. Tillsammans är Hållbarhetsarbetet och Talangligan 
något som gör att Ettan sticker ut. Nu är Ettan  förmodligen den svenska liga 
oavsett idrott som utvecklas mest just nu med utbildningar och nätverks-
träffar för föreningarna, kraftigt förbättrade TV-sändningar och med avsevärt 
mer uppmärksamhet kring ligan också i andra medier, kommersiell utveckling 
och fler spelare som tar klivit uppåt i seriesystemet och karriären.

Göran Widén
Ledamot i styrelsen för Ettanfotboll och IFK Luleå



KÄMPA FÖR
NORRBOTTEN
Coop Norrbotten är norrbottningarnas egna matkedja som 

ägs av drygt 140 000 medlemmar. Det betyder att vi äger, 
delar på vinsten och ger tillbaka till länet tillsammans.  

Vinsten från butikerna återinvesteras i Norrbotten i form av 
nya butiker, jobb och allt som gör vardagen ännu härligare i 

vår del av landet. Som fotboll till exempel.  

Tillsammans bidrar vi till den goda kraften i Norrbotten.

Norrbotten

VI SPONSRAR
FÖR VÅRT
NORRBOTTEN



Joshua
Chatee
Position: Mittfältare/Forward
Ålder: 24
Moderklubb: FC Reading
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#23

Bilkompaniet
Officiell bilpartner!

Bilkompaniet 0920-23 66 200
med reservation för prisändringar utom vår kontroll

Kia Sorento 1,6 
Plug-In Hybrid AWD
Privatleasa från 
5.595 kr/mån

Kia XCeed 1,6 
Plug-In Hybrid
Privatleasa från
3.295 kr/mån

Kia Niro 1,6 
Plug-In Hybrid
Privatleasa från 
3.295 kr/mån

Kia Ceed SW 1,6 
Plug-In Hybrid
Privatleasa från 
2.995 kr/mån



Specialister på
entreprenad, fastigheter

och tvistelösningar

WWW.JKN.SE

Matchstraff ? Offside avseende entreprenadrätt?



Philip
Rundqvist
Position: Mittfältare
Ålder: 21
Moderklubb: Vasalunds IF
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#24





Gustav
Hamstig
Position: Mittfältare
Ålder: 17
Moderklubb: IFK Luleå
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#25

Vi välkomnar hockeylegendaren 
Emma Eliasson till vårt gäng!

Vi växer och söker hela tiden 
efter nya medarbetare. På BDX 

bygger vi vår verksamhet på 
samma sätt som vi bygger 

framtiden. Genom en tro på 
individer och utveckling.

Vill du också bli en av oss?
Läs mer på jobb.bdx.se

Vi är Framtidsbyggare.

BDX
toppar

BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad-, 
anläggning-  och industritjänster.Vi jobbar över hela landet med norra Sverige som vår hemmamarknad. 

Koncernen har ca 600 anställda, med ca 275 kontrakterade medleverantörersom i sin tur har 1 700 anställda 
med totalt 1 450 fordon. Vi är framtidsbyggare.
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Adam
Forsman
Position: Back/Mittfältare
Ålder: 18
Moderklubb: IFK Luleå
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#26X
X
Position:  X
Ålder:  X
Moderklubb:  X
Antal A-lagssäsonger i IFK:  X

#X

53

UPPDATERA

Stolt partner och leverantör

shop.ifklulea.se

MERCHANDISE



Daniel Engberg
Tränare

Andreas Johansson
Tränare

Robert Abrahamsson
FYS-tränare/Lagledare

Johan Lutström
Målvaktstränare

Christer Andersson
Sportansvarig

Nisse Carlsson
Materialförvaltare

Stefan Nybom
Materialförvaltare

LEDARE HERRLAG

STYRELSEN

Lars Åke
Engström

Johanna
Augustsson

Monika
Visser

Mats
Olausson

Göran
Widen

Jörgen
Eriksson

Hans
Boman

Christer
Andersson



Neo
Vesterlund
Position: Forward
Ålder: 18
Moderklubb: IFK Luleå
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#29

Sportchefen
har ordet
Förra säsongen klarade vi målsättningen att som 
nykomlingar hålla oss kvar i Ettan. Laget utveckla-
des och växte under säsongen på ett positivt och 
bra sätt. Vi höjde lägsta nivån och blev nogrannare 
i förberedelserna och genomförandet. Det har vi 
med oss in i säsongen 2021, samtidigt som vi höjer 
ribban och vill ta nästa steg.
 Våra tränare, Andreas och Daniel, har tydligt satt 
sin prägel på hur vi vill spela. De jobbar, tillsammans 
med övriga ledarteamet, stenhårt varje dag med spelarna för att fortsätta 
utveckla försvarsspelet och anfallsspelet till nästa nivå. Vi siktar uppåt och 
framåt både som lag och som individer. Vi jobbar också hårt för att imple-
mentera en identitet och en karaktär i laget för att vinna fotbollsmatcher. Vi 
vet vad som krävs och vi gör det tillsammans! Vi ska också vara en förening 
som utvecklar elitspelare och vi är bereonde av att vår Akademi försörjer se-
niorlagen med utbildade spelare. Därför är det extra roligt att vi inför denna 
säsong kunde lyfta upp sex spelare från Akademin till herrtruppen. Det har 
nog inte hänt förut i IFKs historia. Men vi är desutom beroende av tillskott 
utifrån och där vill vi kunna konkurrera med att erbjuda en plattform för 
spelare att utvecklas. Kom till IFK Luleå och bli ännu bättre som spelare.
 Vi ska fortsätta att bygga organisationen runt herrlaget, sportrådet och 
Akademin för att bli än mer elitmässiga. Det krävs för en hållbar utveckling 
och för att ta oss till Superettan. Det kräver resurser och därför är vi så tack-
samma för våra samarbetspartners, publik (virtuellt eller på Nyabvallen) och 
våra medlemmar som stöttar oss. Tack för ditt stöd!

Christer Andersson
Sportchef



Vi tar flytten hela
vägen in i mål 

www.kalles-bud.se

workday.oc.nu

VÅR KUNSKAP 
ÄR ER STYRKA
Ta vårt kunnande till ert förfogande 

och effektivisera er arbetsplats, förbättra 
ditt och dina kollegors arbetsflöde 

idag, imorgon och i framtiden.



Nationell Idrotts Utbildning
För dig som vill göra en elitsatsning inom fotboll kombi-
nerat med studier.  Du kan läsa på fyra olika program. 

• Barn- och fritidsprogrammet
• Ekonomiprogrammet
• Naturvetenskapsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet



Unga IFK Luleå 
säsongen 2021
Vi är stolta över att vara en del av Unga IFK som tack vare våra engagerade 
ungdomsledare möjliggör att drygt 500 barn och ungdomar i åldrarna 6-16 år 
får vara med och utöva världens vackraste sport -Fotboll. Vi i Unga IFK Luleå 
vill hälsa er alla välkomna till Lulebo Ungdomsarena där fotboll kommer att 
bedrivas 7 dagar i veckan hela säsongen. 
 Unga IFK Luleå är föreningens verksamhet för flickor och pojkar mellan 6 
och 16 år. Verksamheten startas upp i samband med fotbollsskolan det år 
barnen fyller 6 år. Det år spelarna fyller 17 år övergår verksamheten till IFK 
Akademi. Unga IFK fortsätter att växa och utvecklas och är nu i toppen bland 
Luleås ungdomsföreningar. Vi har drygt 500 aktiva barn fördelat på 20 ung-
domslag i åldersspannet födda 2005 ner till 2015. Vi är stolta över att kunna 
kalla oss en jämställd förening på ungdomssidan då vi har både pojk- och 
flicklag i alla åldrar.
 Föreningens upptagningsområde är Örnäset, Kronan och Centrala stan. 
Vi välkomnar alla barn och ungdomar inom upptagningsområdet till vår 
verksamhet.
 I föreningen har vi många duktiga och engagerade ledare. Bra ledare ut-
vecklar bra spelare och viktigast av allt – bra människor. Våra ledare utbildas 
enligt SvFF utbildningsprogram. Vårt motto är så många som möjligt, så 
länge som möjligt, så bra som möjligt. Att spela fotboll i IFK Luleå ska vara 
lärorikt och roligt. Barn och ungdomar ska känna sig välkomna i vår förening 
och utvecklas i den gemenskap vi alla delar på Lulebo Ungdomsarena.
Under året kommer vi att fortsätta att fördjupa fadderskapet mellan senior-
lag och ungdomslag för att fortsätta på den blåvita tråden i föreningen och 
stärka föreningskänslan. 
 Ett närliggande mål för oss som förening är att starta upp ett damlag. 
Idag spelar våra äldsta tjejer i F17 och målet är att vi ska kunna erbjuda dem 
en fortsättning i föreningen när de växer ur ungdomsfotbollen på samma 
sätt som vi erbjuder våra pojkar. Detta gör oss till en fulländad förening med 
bredd och elit på lika villkor. 

Med vänlig hälsning
Johanna Augustsson & Monika Visser
IFK Luleå Ungdomskommitté och styrelse



Simon
Gustafsson
Position: Målvakt
Ålder: 20
Moderklubb: IK Franke
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#30

Historiskt sett har Lulebo varit en stark medspelare 
inom IFK Luleås ungdomsverksamhet. Från och med 
förra säsongen och tre år framåt har samarbetet vuxit 
sig ännu starkare. Det tydliggörs främst genom namn-
bytet från Örnäsets IP till Lulebo Ungdomsarena. 
Namnbytet gäller initialt under tre år och berör an-
läggningarna på båda sidor av Örnäsvägen.
 – Namnbytet förstärker och tydliggör ytterligare Lulebos engagemang för 
barn och ungas möjlighet att utöva idrott inom föreningen. Det stämmer väl 
in på Lulebos sponsringsinriktning som under 
många år vurmat för den här målgruppen, 
både inom idrott och kultur, säger Lulebos Vd 
Erik Öhrling.
 Lulebo sponsrar verksamheter som sätter 
guldkant på vardagen för såväl hyresgäster 
som andra lulebor. Det gäller både kultur och 
idrott i stora och små föreningar, och en del 
evenemang och andra initiativ som gör Luleå 
till en ännu trevligare plats att bo på.

LULEBOS STÖD ÄR SYNNERLIGEN VÄRDEFULLT
Tyngdpunkten i treårsavtalet mellan IFK Luleå och Lulebo ligger på ungdoms-
satsningen inom IFK Luleå och IFK Luleå Akademi. Och från IFK Luleås sida 
är glädjen stor över att Lulebo ser ett värde i föreningens satsning mot ungas 
möjlighet att utvecklas tillsammans med lagkamrater och ledare inom fören-
ingen.
 – Lulebos medverkan betyder enormt mycket. IFK Luleå håller nu på att 
samla kraft och rusta sig för en ny tid, där utbildning av egna spelare ska få 
ett större utrymme. Framtiden på både dam- och herrsidan ligger mycket i 
att kunna utbilda egna spelare. Vi måste då bygga upp en organisation och 
ekonomi för att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ för de tjejer 
och killar som vill satsa på att bli fotbollsspelare, konstaterar Jörgen Eriksson, 
ordförande i IFK Luleå.

Välkommen  till 
Lulebo Ungdomsarena!
IFK Luleå och Lulebos samarbete har växlat upp

Erik Öhrling, Vd Lulebo



HEMMAMATCHER

2021-04-11 16.00 IFK Luleå - Assyriska FF _____ - _____

2021-04-17 16.00 IFK Luleå - Sandvikens IF _____ - _____

2021-05-02 16.00 IFK Luleå - Sollentuna FK _____ - _____

2021-05-16 16.00 IFK Luleå - Hammarby TFF _____ - _____

2021-05-30 13.00 IFK Luleå - IF Karlstad Fotboll  _____ - _____

2021-06-13 16.00 IFK Luleå - IF Sylvia _____ - _____

2021-07-04 13.00 IFK Luleå - Örebro Syrianska IF _____ - _____

2021-08-15 16.00 IFK Luleå - Gefle IF FF _____ - _____

2021-08-30 19.00 IFK Luleå - Piteå IF FF _____ - _____

2021-09-12 16.00 IFK Luleå - Dalkurd  _____ - _____

2021-09-19 16.00  IFK Luleå - Umeå FC _____ - _____

2021-10-03 16.00  IFK Luleå - Täby FK _____ - _____

2021-10-17 16.30 IFK Luleå - IF Brommapojkarna _____ - _____

2021-11-06 13.00 IFK Luleå - Hudiksvalls FF  _____ - _____

2021-11-14 16.00 IFK Luleå - IFK Haninge _____ - _____

BORTAMATCHER

2021-04-05 18.00 Gefle IF FF - IFK Luleå _____ - _____

2021-04-25 16.00 Täby FK - IFK Luleå _____ - _____

2021-05-08 13.00 Hudiksvalls FF - IFK Luleå _____ - _____

2021-05-23 16.00 Dalkurd - IFK Luleå _____ - _____

2021-06-06 16.00 IFK Haninge - IFK Luleå  _____ - _____

2021-06-18 19.00 Umeå FC - IFK Luleå _____ - _____

2021-06-24 22.00 Piteå IF FF - IFK Luleå _____ - _____

2021-07-11 15.00 IF Brommapojkarna - IFK Luleå _____ - _____

2021-08-22 15.00 Assyriska FF - IFK Luleå  _____ - _____

2021-09-15 16.00 Hammarby TFF - IFK Luleå  _____ - _____

2021-09-26 16.00  Sollentuna FK - IFK Luleå _____ - _____

2021-10-10 16.00  Örebro Syrianska IF - IFK Luleå _____ - _____

2021-10-24 16.00 IF Sylvia - IFK Luleå _____ - _____

2021-10-31 15.00 Sandvikens IF - IFK Luleå  _____ - _____

2021-11-21 16.00  IF Karlstad Fotboll - IFK Luleå _____ - _____

Spelprogram



LAG S V O F GM-IM D P

Täby FK 1 1 0 0 7-2 5 3
Sollentuna FK 1 1 0 0 3-0 3 3
IF Brommapojkarna 1 1 0 0 2-0 2 3
IFK Haninge 1 1 0 0 2-0 2 3
Sandvikens IF 1 1 0 0 2-0 2 3
IFK Luleå 1 1 0 0 2-1 1 3
Umeå FC 1 1 0 0 1-0 1 3
Piteå IF FF 1 0 1 0 3-3 0 1
Dalkurd 1 0 1 0 3-3 0 1
Gefle IF FF 1 0 0 1 1-2 -1 0
Hammarby TFF Herrfotboll 1 0 0 1 0-1 -1 0
Hudiksvalls Förenade FF 1 0 0 1 0-2 -2 0
IF Karlstad Fotboll 1 0 0 1 0-2 -2 0
IF Sylvia 1 0 0 1 0-2 -2 0
Örebro Syrianska IF 1 0 0 1 0-3 -3 0
Assyriska FF 1 0 0 1 2-7 -5 0

ETTAN FOTBOLL NORRA LAG MÅL

Niklas Persson Täby FK 2
Victor Söderström Dalkurd 2
William Olausson IFK Luleå 1
Yassine Assam IFK Luleå 1
Ahmed Bonnah Sandvikens IF 1
Arash Motaraghebjafarpour Dalkurd 1
Constantino Capotondi Sollentuna FK 1
Eminn Ghozzi IFK Haninge 1
Erik Granat Gefle IF FF 1
Fredrik Johansson Piteå IF FF 1
Gustav Sandberg Magnusson IF Brommapojkarna 1
Hugo Näslund Täby FK 1
James Burgin Piteå IF FF 1
Marcus Fahlgren Hällström Piteå FF 1

IFK LULEÅ LAG MÅL

William Olausson IFK Luleå 1
Yassine Assam IFK Luleå 1

SKYTTELIGOR

SERIETABELL
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Huvuddomare: 
Pontus Olofsson
Ass. domare: 
Simon Granström
Johan Nyström

LAGUPPSTÄLLNING

ASSYRISKA FF 
 
 1. Jasmin Ljuca (mv)
 2. Essel Sampson
 3. Eufrat Barmousa
 4. Kevin Rohlin
 5. David Durmaz
 5. Mamadouba Diaby
 6. Gabriel Aphrem
 7. Christian Aphrem
 8. Oskar Wener
 9. Antonio Yakoub
 10. Gino Berg
 11. Kevin Sharro
 12. Uchenna Ike
 13. Moussa Corso Traoré
 14. Adi Tahirovic
 15. Youri De Winter
 16. Linus Hillemar
 17. Younas Messaoudi
 19. Amani Biregeyi
 21. Malte Häggqvist (mv)
 22. Nemrud Awrohum
 24. Marcus Linday
 25. uinton Christopher Edson Christina
 85. Nahir Saliba (mv)
 88. Kyle Konwea

Tränare: Johan Ländin
Tränare: Martin Augar


