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Bortapremiären

Dagens match

På lördag spelar ÖIS bortapremiär mot Karlstad - en match som är
ett måste för alla ÖISare. Bortamatcher är alltid lite speciella. Det är
där man på riktigt bygger gemenskapen med medsupportrarna och
förluster på bortaplan är oftast lättare att hantera då man har ett par
timmars bearbetningsprocess med likasinnade som lever för det här
lika mycket som en själv.

Äntligen premiär!

Vi i Inferno Örgryte anordnar en Östra Stå-buss och vi har i skrivande
stund någon ströplats över och om man är intresserad av att följa med
så är det bara att komma fram och prata med oss nu under matchen.
Annars anordnar även Balders Hage resa upp till Karlstad och man
har nu ordnat så att alla ÖISare som väljer att åka upp och stötta ÖIS
kan samlas tillsammans på Harrys i Karlstad. Det här har potentialen
att bli en fullständigt fantastisk resa där vi visar svenska klubbar att
vi är Sveriges mest passionerade supportrar - trots att vi spelar i en
gärdsgårdsserie!
Oavsett om du åker bil, buss, bananbåt eller flyger upp så hoppas vi
att vi möts på Harrys i Karlstad för att sedan gemensamt marschera
till Tingvalla. Väl där ska vi visa att oavsett på vilken ort i den här
förbannade skitserien vi än spelar så ska motståndarna få känna på
hur det är att ha två bortamatcher mot ÖIS. Alla till Karlstad!

ÖIS - Skövde AIK

Världens längsta försäsong är nu till ända, och vi får återigen se ÖIS
spela seriematcher. Motståndarlagen är precis lika oglamorösa som
förra säsongen, men med en betydligt mindre turbulent vinter och
vår än ifjol i ryggen får vi hoppas att ÖIS kliver fram och visar att
klubben hör hemma i högre divisioner. Hur gött det än må vara att
Real Göteborg ligger sist i Allsvenskan samtidigt som Gais gör exakt
samma misstag som ÖIS gjorde för 10 år sedan är det ju faktiskt så att
inte ens blåvita motgångar kan mäta sig med ÖIS egna triumfer.
Öis försäsongsmatcher har med mötet med laget med den frivilliga
entréavgiften på minst 20 kr, Oddevold, som undantag sett bra ut.
Flera unga spelare har tagit steg framåt och nyförvärven ser än så
länge ut att kunna fylla luckorna efter målsumparen Sandberg, horan
Olsson och Superettans förmodligen snyggaste spelare Danny Ervik.
Många ÖISare känner en optimism sprida sig helt enkelt, något man
inte varit bortskämd med sedan Erik Hamrén lämnade klubben.
Årets första hinder att passera är precis som förra säsongen Skövde, en
motståndare ÖIS endast lyckades ta en poäng emot ifjol och vi lämnar
gärna arenan nöjdare idag än sist lagen möttes.
Framåt ÖIS!

Här står man!
Den omdiskuterade ståplatsreduceringen inom svensk fotboll
är fortfarande ett faktum. Vi är just nu inne i en pågående
ståplatsreducering som när den nått sitt mål kommer innebära att
maximalt 20 % av en arena i Allsvenskan eller Superettan får nyttjas
som ståplats - detta med dispens!
Detta har redan inneburit att klubbar tvingats bygga om. Inte för att
de egentligen haft behov av det utan endast för att vara reglerna till
mötes. Det finns ingenting vettigt i detta. Allt detta sker med argument
som är fulla av luft och lätta att ta hål på.
Högre arenastandard? Nej. Fördelning mellan ståplats och sittplats har
inte med standard att göra. Det finns såväl ståplatser som sittplatser
med låg kontra hög standard.
Mindre våld i samband med matcherna? Nej. Våldet sker ofta utanför
arenorna och då torde det inte spela någon roll om folk står upp,
sitter ner eller till och med ligger ner inne på arenan. Begränsande
av ståplatser straffar skötsamma supportrar som vill skapa en fin
inramning.
Svenska fotbollssupporterunionens inställning i frågan är enkel. Varje
klubb ska själv få bestämma fördelning mellan stå- och sittplatser helt
utefter sina egna behov. Detta ska inte centralstyras. Olika klubbar har
olika behov.
I Allsvenskans tredje och fjärde omgång utlyser vi en nationell
kampanj. Motsvarande omgångar i Superettan blir andra och tredje
omgången, det är viktigt att Superettan är med på tåget. Vi hoppas att
de flesta ska ha hunnit avverka sina premiärtifon då och kunna lägga
fokus på denna fråga. Vi vill se banderoller, informationslappar på
arenor, insändare i tidningar etc. I övrigt lägger vi oss inte i detaljerna
av hur ni styr upp kampanjen på er egen match. Har ni idéer som ni vill
genomföra samman med motståndarlagets supportrar kan ni komma
överens om en plan sinsemellan.
Läs mer på www.svenskafans.com/fotboll/sfsu/
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