
#3 2012 ÖIS - Lunds BK

Dagens match
Efter två segrar trots knackigt spel, skador och avstängningar på 
nyckelspelare är det nu dags för årets förmodligen viktigaste match. 
För motståndet står Lund, som liksom ÖIS tog en fyramålsseger mot 
jumbon Sleipner i sin senaste match.

Det är fortfarande med bitterhet man tänker tillbaka på bortamatchen 
mot Lund. En match ÖIS kontrollerade fullständigt i 80 minuter, men 
som vi en värdelös domare, 27 meter reklamskylt och ännu en tappad 
2-0-ledning senare ändå fick åka hem ifrån besvikna. Förhoppningsvis 
är spelarna i ÖIS lika taggade på revansch för de två förlorade 
poängen som vi på läktaren, och vi vet alla hur viktig en seger idag 
är för utgångsläget inför höstens slutspurt av serien. Det är nu alla 
inblandade måste stå upp för Sällskapet och visa vilka som är för stora 
för den här gärdsgårdsserien.

Bortaläktare som denna hör inte hemma i Superettan.
Krossa Lund!

inferno-orgryte.com
Till er som saknat inferno-orgryte.com kan vi meddela att sidan nu 
finns uppe igen med uppdaterat utseende och ett mer lättnavigerat 
arkiv över de rödblå läktararrangemangen de senaste åren. Det 
kommer även komma upp en hel del nytt material och naturligtvis 
fyllas på kontinuerligt, så ni som tror er ha sett allt har även ni nyheter 
att vänta.

Ni som inte saknat sidan, eller ens inte visste att den finns kan vi 
rekommendera ett besök. Om inte annat för en nostalgitripp från hur 
det såg ut när vi mötte lag av lite större dignitet än Utsikten, Norrby 
och Sleipner.

Trollhättan - ÖIS Första vinsten mot FCT?
Norrby - ÖIS  Alla skall med!
Bunkeflo - ÖIS  Uppflyttningsmatch?



Vi drar nu igång en insamling till förmån för 125-öresmatchen mot 
Utsikten tisdag den 25:e september. Målet är att få ihop minst 4000 
kronor så att Östra Stå kan synas bland bidragsgivarna.

Vi kommer under matchen idag och nästa hemmamatch mot 
Gauthiod gå runt på Östra Stå och i N3-baren och samla in pengar. 
Givetvis är även ni som sitter på övriga sektioner välkomna att bidra 
men företrädesvis kommer insamlingen att ske på Östra Stå så då får 
ni ta en liten promenad bort dit.

För att försöka underlätta kontanthanteringen så mycket som möjligt 
kommer vi till en början bara ha ett paket á 100 kronor (minst, man 
får givetvis lägga mer) där man, utöver att bidra till 125-öresmatchen, 
även får en tifobild, ett gäng Östra Stå-stickers och den 125-årspin som 
vi tryckte upp i vintras (se bild nedan). Antalet 100 kronors-paket är 
begränsade, men ungefär 40-50 paket kommer finnas tillgängliga. 
Om alla dessa paket tar slut – vilket vi verkligen hoppas – så kommer 
alla som efter det skänker minst 50 kronor få en 125-årspin, och även 
detta gäller så långt det något begränsade lagret räcker.

Målet är som sagt att få ihop minst 4000 kronor och när det är uppnått 
kommer vi fortsätta samla in tills vi känner att det är mättat. Alla 
pengar kommer oavkortat gå till 125-öresmatchen, oavsett om vi får in 
100 kronor eller 10 000 kronor.

Insamling till förmån för 125-öresmatchen Bilder från Oddevold borta


