
LAGUPPSTÄLLNINGMATCH-
BOLLAR

IFK LULEÅ 
 
 1. William Tønning (mv)
 2. Viktor Drugge
 3. Martin Oscarsson
 4. William Olausson
 5. Fredrik Lundgren
 6. Jakob Johansson Inga
 7. Nils Nilsson
 8. Mac Chahrour
 9. George Mattar
 10. Arish Nouri
 11. Isack Nanuseb
 12. Oscar Faulds
 15. Filippo Begliardi
 17. Victor Hugoson
 18. Atoha Ataev
 19. Patrik Pettersen
 21. Jonatan Vikström
 22. Henrik Drugge
 23. Isak Drugge
 24. Måns Petersson
 26. Adam Forsman
 29. Algot Lidman
 
 Tränare: Odd-Karl Stangnes
Ass. Tränare: Ihab Odeh
MV-tränare: Johan Lutström
FYS-tränare: Robert Abrahamsson
Mtrl.förvaltare: Nisse Carlsson
Mtrl.förvaltare: Stefan Nybom
Massör: Philip Sjölund

IFK
LULEÅ

MATCHPROGRAM 2022

ECUNIA



HUVUDSPONSOR

ARENASPONSOR

DAGENS MATCHSPONSOR

IFK LULEÅ KANSLI 2022
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
Monika Visser
Föreningsutvecklare

070-350 80 09

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

FORMGIVNING
Mediateam

IDÉ
Ingemar Ek



ÄNTLIGEN FÅR 
VI SÄGA HEJ TILL 
PUBLIKEN IGEN!
Det gläder mig att du delar ett IFK Luleå-intresse med 
mig. Jag heter Jörgen Eriksson och är omvald som ord-
förande i IFK Luleå.
 Hoppas 2022 är året då publiken kommer tillbaka till 
live-idrott fullt ut. Hoppas också att IFK Luleå kan bidra 
till detta genom att skapa en gemensam identitet.

Vad är IFK Luleå mer än herrlaget:
– Vi startar äntligen upp vårt damlag. Vi börjar senior-
 resan med att spela division fyra.
– IFK Luleås verksamhet har ett gigantiskt stort samhälls-
 värde. Föreningens verksamhet genererar inbesparingar inom hälso- och sjuk-
 vården med 6 miljoner kr och vi levererar ett socialt värde på över 3 miljoner kr  
 för vår kommun. Det är vi stolta över.
– IFK Luleå är en jämställd förening: Vi har identiskt lika förutsättningar för våra 
 flickor och pojkar.
– IFK Luleå har ca 650 flickor och pojkar i vår ungdomsverksamhet. Till det kommer
 drygt 100 ideella engagerade ledare.  IFK Luleå satsar på en elitförberedande 
 juniorverksamhet för de flickor och pojkar, mellan 17 år och 19 år, som vill satsa lite 
 mer på fotbollen. Gärna i kombination med fotbollsgymnasium. 
– Vår nystartade akademiförening fick möjligheten att spela i division tre. Låter som 
 en intressant utmaning för våra unga pojkar, förstärkta med några herrlagsspelare. 
– IFK Luleås herrar var bland de fem bästa Ettanlagen förra säsongen när det gäller 
 antalet unika TV-tittare per match. 2 600 tittare per IFK-match. Snacka om intresse.
– IFK Luleå fortsätter att bygga upp ett eget positivt eget kapital i vår förenings-
 ekonomi genom ett ytterligare plusår i räkenskaperna. 
– 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 
på sikt ha ett herrlag som vill till Superettan. Att få kvalité i vår nystartade damlags-
verksamhet.  Att utveckla juniorverksamheten för våra pojkar och flickor genom 
att se över deras matchmiljöer. Att fortsätta vara den största och framgångsrikaste 
ungdomsföreningen i Luleå. Sen jobbar vi konsekvent att med ta en aktiv roll från 
IFK Luleås sida för förbättra relationerna med alla fotbollsföreningar i Luleåalliansen. 
 Avslutningsvis så vill jag tacka alla våra samarbetspartners generellt och BD 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







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





IFK LULEÅS ANDELSLOTTERI
Nu drar vi igång IFK Luleås andelslotteri. Vi vill ge dig 
som lottinnehavare 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

KONTANTVINST 
MÅNADSVIS PÅ 
12.000 KR 

ELLER 
30.000 KR



William 
Tønning
Position: Målvakt
Ålder: 23
Moderklubb: Slagelse IF
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#1

Ett eget hem
Tiden går fort när man har roligt och innan man vet ordet av är det dags att 
flytta hemifrån. Från och med den dag du fyller 15 år kan du planera för en 
framtid i Luleå genom att ställa dig i Lulebos lägenhetsköer – enkelt och helt 

kostnadsfritt! All information finns på lulebo.se



workday.oc.nu

Ta vårt kunnande till ert förfogande 
och effektivisera er arbetsplats, förbättra 

ditt och dina kollegors arbetsflöde 
idag, imorgon och i framtiden.

VÅR 
KUNSKAP 

ÄR ER 
STYRKA



LULEÅS LEDANDE TAXIFÖRETAG
+46 920 10000

 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

 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



• 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 öppna och mottagliga för att både ge och få 
 feedback.

• Vi respekterar alla för den de 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 alla 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 2022
- för hur vi ska agera på och utanför planen



Viktor
Drugge
Position: Mittfältare
Ålder: 19
Moderklubb: Alvik IK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 2

#2

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. 



1900-
KLUBBEN

65° Nord
a och d arkitektkontor AB

A.Norman Production i Gällivare AB
ADM Ekonomikonsult AB

Ahlsell Sverige AB
Bitvargen Lastmaskiner AB

Bnearit
Canon Business Center Luleå

Carls Bussar AB
Dan Eriksson Transporter AB

Djurens Värld-25:an Katt & Hund
Eitech

FOMAB Entreprenad AB
HALA Byggplåtslageri AB

Hans Stöckel Fastighetsjuridik AB
HärjedalsKök AB

Inre Kraft i Norr AB
isMobile

Kent Andersson’s Åkeri i Luleå AB
Larm Montage och Teknik

LGS Luleå Generatorservice AB
LN Industrimontage AB
Låssmeden i Boden AB

Magnus & Roberts Transport AB
Max Matthiessen
Mobilaris MCE AB



1900-
KLUBBEN

MåVäl Kiropraktorklinik Monica Uusitalo
Nordisk Akustik & Klinker AB

Nordmec AB
Norrlarm AB

NRT Ekonomikonsult AB
Nåiden Bygg AB

Ocab Luleå
Ojanperä

Optima Belysning & Teknik Aktiebolag
Rustika Fastigheter AB

RW Larm & Säkerhet AB
Sandå Sverige AB

SGL Säkerhetskontroll AB
Sjukvårdspartiet i Luleå

Skogs och Kraftkonsulterna
SkogsConsultNord & Söner AB

Specsavers Luleå
Taverna Gusto

Tirsén & Aili Arkitekter
Tomt & Trädgårdsservice i Rosvik AB

Tord Enbacks Åkeri AB
Tromb AB

Vittangi Clean Sweep Industrial AB
Werna Försäkring

Wfix VVS & Energi AB



IFK Luleå Damlag 2022
Äntligen har IFK Luleå ett damlag igen. IFK Luleå 
är idag en jämställd förening med ca 200 aktiva 
tjejer och flicklag i alla åldrar från 6 år. Nu har vi 
tagit nästa steg som förening genom att bilda ett 
damlag som ska börja resan i Div 4. Laget kom-
mer även att spela i den nationella serien F 17 SM 
för att våra talangfulla tjejer ska få bra matcher 
på juniornivå i kombination med seniorspel. 
 För att kunna satsa på Div 4 har vi valt att sam-
verka med Notvikens IK DFF i SM serien vilket känns positivt att visa att 
samarbete är möjligt vilket också stärker Luleås damfotboll totalt sett. 
 Målsättningen är hög, vi vill vinna Div 4 men är ödmjuka inför uppgif-
ten med tanke på tjejernas unga ålder och orutin. Med ett högt bolltem-
po och bra fysik hoppas vi kunna störa alla lagen. 
 Inför säsongen har ett flertal tjejer från andra föreningar valt att fort-
sätta sin satsning hos oss. För att skaffa rutin till vårt unga lag har vi även 
knutit till oss några äldre spelare som ska hjälpa oss i Div 4. En av dom är 
Jennifer Lindgren som för några säsonger sedan spelade i Notvikens IK 
DFF i Div 1 och som nu väljer att ta på sig skorna igen och köra med oss i 
IFK Luleå. Jennifer har även ett förflutet som uppskattad medarbetare på 
IFK Luleås kansli och kommer bli viktig för vårt unga lag. 
 Spelare och ledare i damlaget är förberedda och laddade för säsong 
och vi vill hälsa alla välkomna till Nyabvallen.  

Johanna Augustsson
Tränare och Ordförande Damkommittén

IFK Luleås nyförvärv 2022: Fr. v: Alice Bäckström Kiruna FF, Elsa Sundin Gammelstads IF, Meja 
Erixon Rutviks SK, Emma Brandén Gammelstads IF, Jennifer Lindgren Notvikens IK DFF, Ida 
Abrahamsson Rutviks SK, Lisa Eliasson Älvsby IF. Saknas på bilden, Alva Johansson Sunderby SK. 



Martin
Oskarsson
Position: Back
Ålder: 30
Moderklubb: Alviks IK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 8

#3

Specialister på
entreprenad, fastigheter

och tvistelösningar

WWW.JKN.SE

Matchstraff ? Offside avseende entreprenadrätt?

Specialister på
entreprenad, fastigheter

och tvistelösningar

WWW.JKN.SE

Matchstraff ? Offside avseende entreprenadrätt?

Specialister på
entreprenad, fastigheter

och tvistelösningar

WWW.JKN.SE

Matchstraff ? Offside avseende entreprenadrätt?



Brändövägen 4, 975 97 Luleå   |   Tel: 0920-705 33
Öppettider: Måndag-Fredag 09.00-19.00, Lördag 09.00-16.00, Söndag Stängt

Vi stödjer 
idrotten 
i Luleå

ÖrarnaÖrarna



William
Olausson
Position: Back
Ålder: 32
Moderklubb: Notvikens IK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 6

#4

Unga IFK Luleå 
säsongen 2022
Vi är stolta över att vara en del av Unga IFK som tack vare våra engagerade
ungdomsledare möjliggör att drygt 600 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 verk-
samhet för flickor och pojkar mellan 6 
och 16 år. Verksamheten startas upp 
i samband med fotbollsskolan det år 
barnen fyller 6 år. Unga IFK fortsätter 
att växa och utvecklas och är nu i top-
pen bland Luleås ungdomsföreningar. 
Vi har drygt 600 aktiva barn fördelat 
på 20 ungdomslag. Vi är stolta över 
att kunna kalla oss en jämställd fören-
ing 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 
seniorlag och ungdomslag för att fortsätta på den blåvita tråden i 
föreningen och stärka föreningskänslan.
 I år startar föreningen upp ett damlag och det känns fantastiskt att vi nu 
kan erbjuda våra tjejer en fortsättning i föreningen även som seniorer. Detta 
gör oss till en fulländad förening med bredd och elit på lika villkor.

Alexandra Lind & Monika Visser
IFK Luleå Ungdomskommitté och styrelse





Fredrik
Lundgren
Position: Back
Ålder: 30
Moderklubb: Sjulsmark SK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 5

#5

 
MÄNNISKORS TRYGGHET 

POLITIKENS ANSVAR 
 

Bli medlem idag! 
 
 

 

 

MÄNNISKORS TRYGGHET
POLITIKENS ANSVAR

BLI 
MEDLEM

IDAG!



Tel 070-313 06 00 • www.reser.nu

••  Idrottsresor 

••  Träningsläger 

••  Paketresor 

••  Incentive-
 arrangemang



Jakob
Johansson Inga
Position: Back
Ålder: 27
Moderklubb: Kiruna FF
Antal A-lagssäsonger i IFK: 3

#6



Välkommen 
till oss!

Beställ och betala  
gärna direkt i vår app.



Nils
Nilsson
Position: Forward
Ålder: 27
Moderklubb: Gefle IF
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#7
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Mac
Chahrour
Position: Mittfältare
Ålder: 29
Moderklubb: Kiruna FF
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#8

SPORTRÅDET 
IFK LULEÅ

Christer Andersson Andreas ErikssonJörgen Eriksson Hans Boman

Vi ska fortsätta att bygga organisationen runt herrlaget, spor-
trådet och Akademin för att bli än mer elitmässiga. Det krävs 
för en hållbar utveckling och för att ta oss till Superettan.

Swisha ditt bidrag redan idag till : 

123 699 27 47

IFK LULEÅ BEHÖVER DIG!

Alla bidrag mottages 
med tacksamhet!

Stöd
IFK Luleå





Hem för alla

Lulebo AB är alla Luleåbors eget bostadsföretag. Vi finns till för alla; oavsett ursprung,
ålder eller inkomst, och vi arbetar för att tillhandahålla bra bostäder i de flesta delar av 
Luleå, där medborgarna vill bo. Vi har idag ca 7.400 hyreslägenheter, varav drygt 
1.000 är studentbostäder och drygt 300 finns i våra fem trygghetsboenden. 
Vi har också 125 kommersiella lokaler i vårt fastighetsbestånd. Bolaget är kommunägt 
och ingår i Luleå Kommunföretag AB. Verksamheten utförs av ca 65 medarbetare 
inom många olika yrkeskategorier.

George
Mattar
Position: Forward
Ålder: 26
Moderklubb: F.C. Johansen
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#9
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VAD VORE IFK LULEÅ 
UTAN ER 

SAMARBETSPARTNER?
Stort TACK för ert stöd

Det är viktigt att ta 
ett socialt ansvar i det 

område vi verkar i, 
vilket vi nu gör!

Låt oss tillsammans vara
IFK Luleås ambassadörer

dygnet runt och respektera
alla för de dem är!

ALLA OLIKA - OLIKA ÄR BRA 

MARKNADSGRUPPEN GENOM
INGEMAR EK OCH VIKTOR JOHANSSON
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När jag skriver detta har snön börjat smälta och har jag 
precis påbörjat min anställning som Föreningsutvecklare 
i IFK Luleå. Det är med glädje och en enorm stolthet som 
jag nu tagit klivet från att vara en ideellt engagerad ung-
domsledare och styrelseledamot till anställd i föreningen. 
I min nya roll ska jag främst fortsätta arbetet med att 
utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Det 
kommer till stor del att handla om att skapa förutsätt-
ningar för att fler barn- och ungdomar ska kunna erbjudas 
en fotbollsutbildning i föreningen. I min tjänst kommer 
jag också arbeta med arrangemangen på Nyabvallen så 
jag hoppas att vi ses där under säsongen!
 Det känns riktigt inspirerande att få vara med och skapa förutsättningar för 
fotbollen i Norrbotten generellt och IFK Luleå speciellt. Luleå växer som stad och IFK 
Luleå är i en positiv utveckling med en växande barn- och ungdomsverksamhet. 
 Min arbetsplats är IFK Luleås kansli på Kronan, Lulebo Ungdomsarena och Nyab-
vallen. Stoppa mig gärna och säg hej när vi ses på en fotbollsplan så att jag får 
berätta mer om IFK Luleås arbete för att växa och utvecklas. 

Fotbollshälsningar
Monika Visser

Monika Visser
- ny Föreningsutvecklare i IFK Luleå 



Arish
Nouri
Position: Mittfältare
Ålder: 31
Moderklubb: IFK Luleå
Antal A-lagssäsonger i IFK: 10

#10

Behöver du 
hjälp med 
att synas?

www.norrmedia.se

Med en oslagbar räckvidd via våra kanaler, 
kännedom om den lokala marknaden och olika 
målgruppers mediekonsumtion – kombinerar vi 
strategi, aff ärsutveckling och innehållsproduktion 
för att hjälpa er att få genomslag på marknaden.

Hör av er så berättar jag mer! 
Sofi a Forsberg tel: 070-254 24 33, 
sofi a.forsberg@norrmedia.se



Isack
Nanuseb
Position: Forward
Ålder: 22
Moderklubb: Kiruna FF
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#11

Ergonomiska 

Ergonomiska 

Kontorsstolar

Kontorsstolar

Omgående leverans

Omgående leverans

www.nkv.sewww.nkv.se

Hur sitter du Hur sitter du 
på jobbet?på jobbet?



Oscar
Faulds
Position: Forward
Ålder: 20
Moderklubb: Stuvsta IF
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#12



Lunch och Catering mitt i Luleå
Skeppsbrogatan 39  •   0920-125 15  •  www.entrappaupp.se   

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



Patrik Pettersen hämtar sin nya Kia EV6

Bilkompaniet
Officiell bilpartner! 

Vi har sedan 2013 lanserat 8 laddbara bilmodeller i Sverige och är idag marknadsledare
på området. Men vi nöjer oss inte där. Vi vill skapa en laddbar rörelse där så många som

möjligt ska kunna köra på el. Målet 100% laddbart är 2024.

En laddbar rörelse!

Bilkompaniet  0920- 23 66 20 

            
            Kia EV6 Årets bil i Europa 2022

Privatleasing fr: 4 995 kr

Nya Kia Niro EV
              Privatleasing fr: 3 650 kr

Kia Sorento PHEV AWD
Privatleasing fr: 6 195 kr

         Nya Kia Sportage PHEV AWD
Privatleasing fr: 5 250 kr

Filippo
Begliardi
Position: Forward
Ålder: 24
Moderklubb: Ravenna Calcio
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#15



0920-20 03 50   |   www.leklust.se

DIN BABY- OCH 
LEKSAKSBUTIK 

I LULEÅ

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 snygg och ren design.
Effektivt - Rymmer 40% mer vatten än halvrunda rännor
Premium - Underhållsfritt med lövskydd - Renn-Tec

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 snygg och ren design.
Effektivt - Rymmer 40% mer vatten än halvrunda rännor
Premium - Underhållsfritt med lövskydd - Renn-Tec

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 snygg och ren design.
Effektivt - Rymmer 40% mer vatten än halvrunda rännor
Premium - Underhållsfritt med lövskydd - Renn-Tec

Nya hängrännor monterat 
och klart. Vi gör hela jobbet. 

Boka gratis hembesök.



Linus
Henriksson
Position: Målvakt
Ålder: 16
Moderklubb: IFK Luleå
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#16

Goda råd 
är nära 

En personligare rådgivnings-, revisions- och redovisningsbyrå 
med engagemang och hjärta i Norrbotten.

advisenorth.se

REVISION  |  KVALIFICERADE ANALYSER  |  BOKFÖRING  |  BOKSLUT

DEKLARATIONER  |  EKONOMISTYRNING  |  BUDGET  |  PROGNOS

OMSTRUKTURERING  |   AFFÄRSUTVECKLING  |  TILLVÄXTFRÅGOR  |  FINANSIERING

KALKYLER  |  STÖD I LEDNINGS- OCH ÄGARFRÅGOR  |  ÄGARFÖRÄNDRINGAR

AKTIEÄGARAVTAL  |  RESURSER TILL STYRELSEN  |  BOLLPLANK

COACH  |  VÄRDERING AV FÖRETAG OCH FASTIGHETER

KÖP OCH SÄLJ AV FÖRETAG OCH FASTIGHETER

GENOMFÖRANDE AV GENERATIONSSKIFTEN

DUE DILIGENCE INFÖR KÖP  |  SKATTEOPTIMERING



Kvalitetsjord 
för alla 

ändamål!

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

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.



Victor
Hugoson
Position: Forward
Ålder: 20
Moderklubb: Alviks IK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#17

VÄLKOMMEN TILL 
TRALLANDSLAGET!

We are in
the shit happens
business

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



Atoha
Ataev
Position: Back
Ålder: 27
Moderklubb: Notvikens IK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#18

shop.ifklulea.se

MERCHANDISE



Patrik
Pettersen
Position: Mittfältare
Ålder: 31
Moderklubb: Lira BK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 5

#19

IFK Luleå Akademi Div. 3
Målsättningen för 2021 var att vinna div. 4 
och avancera en division. Spelmässigt var vi 
nog seriens bästa lag men poäng delas inte ut 
efter bollinnehav eller expected goals, vilket 
innebar att vi mer eller mindre kryssade bort 
chanserna till avancemang. Eftersom Alviks IK 
i februari valde att börja om i seriesystemet 
så gavs vi slutligen chansen att ta klivet upp, 
en fråga som inte krävde många minuters 
betänketid innan ett rungande - JA lämnades 
till SvFF.
 Så nu står vi då där föreningen till att börja 
med vill ha sitt utvecklingslag, eftersom det 
dröjde in i februari innan vi fick beskedet, 
innebär det att matchtruppen kan komma 
att variera från match till match där en mix av 
spelare från P16/17 tillsammans med yngre spelare från herrtruppen 
ska ta upp kampen med övriga lag i trean.
 I och med att divison 3 laget går under namnet IFK Luleå Akade-
mi så tillåts vi att låna upp till sex utespelare + två målvakter från 
herrlaget som är födda 2000 eller senare. Detta gör att vi kan erbjuda 
de spelare som möjligt får mindre speltid i herrlaget bra med speltid 
på en ännu bättre nivå samt att utmaningen för spelarna från P16/17 
blir en ännu tuffare, men roligare utmaning. Ambitionen är tydlig, 
vi ska hålla oss kvar och erbjuda bra matchmiljöer för våra spelare i 
herrlaget samt P16/17. Med detta bör vi kunna erbjuda ännu bättre 
matchmiljöer och göra gapet för våra ungdomar till vårt herrlag ännu 
mindre. Utmaningen kommer att bli tuff, men riktigt spännande och 
där vi verkligen tror att vi ska kunna möta våra ambitioner.

Ihab Odeh och Ingemar Lindehag



ALLT 
UNDER 

ETT 
TAK!
ÖPPET ALLA 
DAGAR 6-22

Välkommen till Storheden!



Jonatan
Vikström
Position: Back
Ålder: 23
Moderklubb: Lira BK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 4

#21

Skapar en ny framtid för stål
– följ med oss på resan!

Skapar en ny framtid för stål
– följ med oss på resan!

Skapar en ny framtid för stål
– följ med oss på resan!

Skapar en ny framtid för stål
– följ med oss på resan!

Skapar en ny framtid för stål
– följ med oss på resan!

Skapar en ny framtid för stål
– följ med oss på resan!



Maskinvägen 27A, Luleå
E-post: info@externa.se

Tel: 0920-40 70 20

www.externa.se

Våra tjänster:
• Rekrytering
• Bemanning
• Digitala utbildningar
• Utbildningar via Zoom
• Utbildningar på plats
• Fallskyddsutrustning
• Besiktning fallskyddsutrustning
• Montage av fallskyddssystem



Henrik
Drugge
Position: Mittfältare
Ålder: 21
Moderklubb: Alviks IK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#22

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!



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

ARBETSKLÄDER, 
PROFILKLÄDER 
& OUTDOOR

Vi har allt för Din arbetsplats, 
med eller utan tryck.

KONFERENS OCH TURISM I LULEÅ



Isak
Drugge
Position: Back
Ålder: 16
Moderklubb: IFK Luleå
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#23

HEJ!
Brinner du för jämlikhet 

och demokrati?

Vi bygger ett starkare 
och tryggare samhälle 

för alla.

Följ med, du med.
Vi behöver fler som 
bygger framtidens 

med oss!

Bli medlem, kontakta 
oss på 0920 - 890 20 

eller besök oss på 
Kapellgränd 7, Örnäset

Luleå



Måns
Petersson
Position: Back
Ålder: 16
Moderklubb: IFK Luleå
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#24

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

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

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

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

Vi tar flytten hela
vägen in i mål 

www.kalles-bud.se

Vi tar flytten hela
vägen in i mål 

www.kalles-bud.se

Vi tar flytten hela
vägen in i mål 

www.kalles-bud.se



Adam
Forsman
Position: Back
Ålder: 19
Moderklubb: IFK Luleå
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#26

Vill du ha ännu fler företrädare
för Sjukvårdspartiet i Luleå 
kommunfullmäktige?
– som med sunt förnuft ser på lokala sakfrågor istället för 
 ideologiska låsningar
– som har sitt moderparti och sin bakgrund i Norrbotten och 
 inte påverkas av direktiv utifrån
– som noga kommer att bevaka varje försök till försämring av 
 kommunens kärnverksamheter, barn- och äldreomsorg, sjuka, 
 funktionshindrade och skolan

Vad du än röstar på i riksdagsvalet i höst, rösta 
på Sjukvårdspartiet i kommun- och regionval.



Tillsammans för 
ett hållbart Luleå.
Gott, friskt vatten till Luleåborna. Återvinning och 
återbruk i en stad som ska kunna leva länge, där 
människor, djur och natur mår bra. 

Vi på Lumire arbetar för att din vardag ska fungera 
med hjälp av vatten- och avloppslösningar och ser till 
att avfallet kommer vidare till återvinning. Vi behöver 
din hjälp – genom att du sorterar ditt avfall och läm-
nar det på rätt ställen, blir mer av en cirkulent istället 
för en konsument och tänker smart med din vatten- 
användning kommer vi att få ett Luleå som är skönt 
att leva i idag och i framtiden.

www.lumire.se



Sortera rätt är lätt – eller? 

Att heja på sitt lag, småprata med människor 
som också älskar fotboll och kanske få dricka 
en god kopp kaffe eller en läsk. Vilken fin stund! 
Vi på Lumire är stolta sponsorer och sam-
arbetspartners till IFK Luleå, och vårt hjärta  
klappar inte bara för fotboll – vi är även väldigt 
intresserade av återvinning och hur vi tar hand 
om det avfall som skapas i vårt dagliga liv. 

Nu utmanar vi dig på en liten minimatch i match-
en – hur ska avfallet sorteras här på fotbolls- 
arenan? Nedan hittar du ett gäng godsaker 
som kommer i olika slags förpackningar, som 
ska landa i olika avfallskärl. Vilket avfall ska till 
vilket kärl? Tips: om du har en penna kan du dra 
streck  mellan förpackning och rätt kärl!  
(Rätt svar finner du längst ned på sidan)

Svar: Bananskal - matavfall | Godispåse -plast |
Pappersservett - brännbart | Kaffemugg - Kartong

Bananskal

Godispåse av plast

Pappersservett

Kaffemugg av papp



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.



SUPPORTA FÖR
NORRBOTTEN
Coop Norrbotten är norrbottningarnas egen matkedja som 

ägs av drygt 141 000 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





Algot
Lidman
Position: Forward
Ålder: 17
Moderklubb: Hemmingsmark IK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

#29

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

Vi är framtidsbyggare. bdx.se

Norrbotten går i spetsen för den gröna omställningen. 
BDX är med på resan och skapar innovativa helhetslösningar 

i allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. 
Att vara cirkulär betyder inte att köra på i samma hjulspår utan 
om att våga tänka nytt. Vill du vara med på våra cirkulära resa? 

Hör av dig så hjälps vi åt att tänka nytt och framåt. 

BDX är framtidsbyggare.

Nu går vi mot 
grönare tider

B
i o g as

Ren jo

rd

Ren
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ftU n d
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å



LEDARE DAMLAGET

Thomas Andersson
Fystränare

Maria Åberg-Andersson
Lagledare

Håkan Wiklund
Tränare

Johanna Augustsson
Tränare



LEDARE HERRLAGET

STYRELSEN

Odd-Karl Stangnes
Tränare

Ihab Odeh
Ass. Tränare

Robert Abrahamsson
FYS-tränare

Johan Lutström
Målvaktstränare

Christer Andersson
Sportansvarig

Nisse Carlsson
Materialförvaltare

Stefan Nybom
Materialförvaltare

Christer Andersson
Moderklubb:

Korpilombolo GOIF

Hans Boman
Moderklubb: 

Persö SK

Viktor Johansson
Moderklubb:
 Sunderby SK

Alexandra Lind
Moderklubb:

IFK Luleå

Jörgen Eriksson
Moderklubb:

 IFK Luleå

Lars-Åke Engström 
Moderklubb:

Gammelstads IF

Johanna Augustsson
Moderklubb: 

Luleå SK

Johanna Öhman 
Moderklubb 
Tjautjas IK



HEMMAMATCHER

2022-04-03 15.00 IFK Luleå - Umeå FC Akademi _____ - _____

2022-04-14 19.00 IFK Luleå - Skellefteå FF _____ - _____

2022-05-08 15.00 IFK Luleå - Friska Viljor FC _____ - _____

2022-05-21 15.00 IFK Luleå - Sandviks IK _____ - _____

2022-05-30 19.00 IFK Luleå - Bergnäsets AIK _____ - _____

2022-06-12 15.00 IFK Luleå - Kiruna FF _____ - _____

2022-06-23 19.30 IFK Luleå - Storfors AIK _____ - _____

2022-08-13 13.00 IFK Luleå - Ytterhogdals IK _____ - _____

2022-08-20 16.00 IFK Luleå - Älgarna-Härnösands IF _____ - _____

2022-09-05 19.00 IFK Luleå - Bodens BK FF _____ - _____

2022-09-24 13.00 IFK Luleå - IFK Östersund _____ - _____

2022-10-01 15.00 IFK Luleå - Gottne IF _____ - _____

2022-10-15 15.00 IFK Luleå - Sund IF _____ - _____

BORTAMATCHER

2022-04-09 16.00 Storfors AIK - IFK Luleå _____ - _____

2022-04-23 13.00 Ytterhogdals IK - IFK Luleå _____ - _____

2022-04-30 13.00 Älgarna-Härnösands IF - IFK Luleå _____ - _____

2022-05-13 19.00 Bodens BK FF - IFK Luleå _____ - _____

2022-05-26 13.00 IFK Östersund - IFK Luleå _____ - _____

2022-06-04 16.00 Sandviks IK - IFK Luleå _____ - _____

2022-06-18 16.00 Gottne IF - IFK Luleå _____ - _____

2022-07-31 14.00 Umeå FC Akademi - IFK Luleå _____ - _____

2022-08-06 14.00 Skellefteå FF - IFK Luleå _____ - _____

2022-08-27 14.00 Friska Viljor FC - IFK Luleå _____ - _____

2022-09-10 15.00 Sandviks IK - IFK Luleå _____ - _____

2022-09-17 15.00 Bergnäsets AIK - IFK Luleå _____ - _____

2022-10-08 14.00 Kiruna FF - IFK Luleå _____ - _____

Spelprogram



LAG S V O F GM-IM D P

Bodens BK FF 6 6 0 0 17-4 13 18

IFK Luleå 7 5 0 2 10-5 5 15

IFK Östersund 7 4 2 1 17-5 12 14

Gottne IF 6 4 1 1 21-7 14 13

Skellefteå FF 7 3 2 2 17-10 7 11

Ytterhogdals IK 7 3 2 2 11-12 -1 11

Kiruna FF 6 3 1 2 9-8 1 10

Älgarna-Härnösand IF 7 3 0 4 9-14 -5 9

Friska Viljor FC 5 2 2 1 9-6 3 8

Sandviks IK 7 2 1 4 13-17 -4 7

Sund IF 7 2 1 4 5-14 -9 7

Storfors AIK 7 1 2 4 6-14 -8 5

Umeå FC Akademi 6 1 0 5 8-14 -6 3

Bergnäsets AIK 7 0 0 7 4-26 -22 0

SKYTTELIGOR

SERIETABELL

IFK LULEÅ LAG MÅL

Filippo Begliardi IFK Luleå 3
Nils Nilsson IFK Luleå 2
Arish Nouri IFK Luleå 1
Jakob Johansson Inga IFK Luleå 1
Mac Chahrour IFK Luleå 1
Victor Hugoson IFK Luleå 1
William Olausson IFK Luleå 1

DIVISION 2 NORRLAND LAG MÅL

Kevin Appiah Nyarko Gottne IF 8 
Ieltsin Jeronimo Semedo Cam. Skellefteå FF 7
Anton Hallstensson IFK Östersund 5
Filip Siljander Friska Viljor FC 5
Steve Zisham Bawa Bodens BK FF 5
Adam Johnsson Kiruna FF 4
Cheikoumar Manuel Watt Ndo. Gottne IK 4
Kelvin Wokomaty Sandviks IK 4
Oliver Grenholm Skellefteå FF 4
Ragib Alassan Ytterhogdals IK 4
Filippo Begliardi IFK Luleå 3
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Huvuddomare: 
 Simon Svensson
Ass. domare: 
Frans Jonsson
Anton Backelind

LAGUPPSTÄLLNING

SANDVIKS IK 
 1. Marcus Hällgren (mv)
 2. Andreas Ljung
 4. Robert Lidström
 6. Åke Tornberg
 8. Robin Åberg
 10. Ushindi Yermos Kashindi 
 13. Simon Jamehdar
 15. Axel Jansson
 21. Benjamin Falk
 22. Eric Juntti
 23. Andreas Keisu
 24. Gheis Gholami 
 25. Johannes Lidström
  Albin Lidman
  Ammar Rizko
  Antanas Brusokas
  Axel Uddström
  Jonathan Eriksson
  Kelvin Wokomaty
  Natanael Björnler
  Prince Sikiya
  Ville Norrman

Tränare: Mathias Åkerlund
Tränare: Robin Arestav
Ledare: Roine Pettersson
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