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Dagens match
Efter ett nesligt poängtapp i slutet av matchen mot Sylvia är det idag 
endast tre poäng som gäller för vårt rödblå sällskap.

Även om det är stabilt att vara obesegrade är varje vinst livsviktig i 
en serie som denna. Det är viktigt att komma ihåg att matcherna 
mot ÖIS är den stora höjdpunkten på året för bondgängen i serien, 
och förmodligen höjdpunkten i karriären för 99 % av spelarna i den. 
Att ÖIS ställer upp med en ännu bättre inställning än motståndaren 
är alltså en nyckel till framgång, och det är av yttersta vikt att vi på 
läktaren ger järnet och lyfter gubbarna det sista lilla.

Framåt rödblått, kämpa för seger!

Nästa bortamatch
Söndagen den 20:e maj 17.00 är det dags för årets första match mot 
ett lag från 031-området – men det är omöjligt att kalla detta möte 
för riktigt derby då motståndarlaget saknar supportrar och är lika 
intetsägande som alla anda lag i den här serien. Detta meningslösa 
lag är mest känt för att ha Glenn Hysén som tränare och en spelare 
som medverkar i Let´s Dance. Om detta nu är något som man vill vara 
kända för.

Denna dag byter vi hemmaarena till Ruddalen som väcker en del sköna 
minnen från bland annat försäsongen för 5-6 år sedan. Ruddalen är 
en av få arenor vi besöker i år som håller någon slags standard. Tak 
över huvudet och en helt okej akustik är inget man kan påstå att vi är 
speciellt bortskämda med när vi spelar hemmamatcher på annan ort.

Lättaste sättet är att åka till Ruddalen är att ta spårvagn 1 eller 7 från 
Drottningtorget/Brunnsparken eller 8:an som går via Korsvägen. 
Hållplatsen heter Musikvägen och därifrån är det ungefär tio minuters 
promenad lätt uppför för att komma till Ruddalen.  

Information gällande gemensam spårvagnsresa kommer komma upp 
på amoretfides.se och inferno-orgryte.com i början av nästa vecka. Är 
Skotten öppen före matchen så lutar det åt att det blir 1:ans spårvagn 
från Avenyn, men i annat fall blir det nog någon av linjerna från 
Drottningtorget. Vi återkommer när vi vet om Skotten har för avsikt 
att hålla öppet.

Utsikten - ÖIS  Första lokalderbyt på länge
Gauthiod - ÖIS  Ny vinst vid Vänerns strand?
Lund - ÖIS   Seriefinal?



Att vi har tappat mark på stickers-fronten de senaste 2-3 åren är ingen 
hemlighet, och det är ett problem. Mellan 2005 och 2009 pryddes i 
stort sett vartenda elskåp, vägskylt, lyktstolpe med något ÖIS-relaterat, 
men idag är det inte längre så.

Att kunna gå i sin egen stad och alltid bli påmind om vad som är det 
vackraste i välden är otroligt härligt och något som absolut sticker 
i rivalernas ögon. Tyvärr lever vi inte i denna drömvärld längre och 
nästan vart man än går finner man klistermärken från några av de 
onämnbara.

Det är nu tid att på allvar att ta tillbaka positionen som Göteborgs 
mest välrepresenterade lag på stadens gator. Viktigt att tänka på när 
du sätter upp stickers är att ytan är ren, annars sitter den inte. En 
annan bra sak att tänka på är att sätta den så högt som möjligt, så den 
blir svårare att ta ner.

Ett bra ställe att sätta upp en stickers på är t.ex. vid ett övergångsställe 
på en lyktstolpe mot mötande gångtrafik. På så sätt hinner inte folk 
riva ner stickern då man precis har passerat övergångsstället samt att 
man inte ser den när man väntar på grönt ljus.

Till matchen idag mot Norrby kommer vi som vanligt sälja stickers på 
vårt souvenirbord, och vi ser gärna att du hjälper till och färgar staden 
i de rätta färgerna.

Vi kommer ha extra bra priser på stickers för den som vill köpa större 
kvantiteter för att vi skall lyckas. När du köper stickers hos oss bidrar 
du inte bara till en bättre miljö i innerstan, du bidrar också med 
välbehövliga pengar till tifokassan så vi fortfarande kan titulera oss 
pionjärer i staden när det kommer till koreografier. 

Syns man inte, så finns man inte! Varsågod, vi bjuder på en sticker!

Souvenirbordet bjuder även på en del andra välkomna 
tillskott till ÖIS annars skrala souvenirutbud.


