
Dream team Böda/Högby 2016 
 

 

Då var det återigen dags för Dig att ta ut Ditt eget ”Dream team” av spelare i det ”nya”, unga 

och fräscha Böda/Högby. Du som supporter har möjlighet att vinna pengar, samtidigt som Du 

stödjer föreningen. 

 

Ditt lag ska vara inlämnat och betalat senast i halvtid i säsongens andra hemmamatch, 

fredag 29 april (klockan 19:30, då Tvärskog kommer på besök till Idrottsparken i Böda. 

 

Inlämning av lag och betalning kan även göras till en spelare eller ledare i Böda/Högby. 

 

Omgångens coach samt poänglistor kommer att uppdateras på hemsidan 

www.laget.se/bodahogby och på Böda/Högbys Facebooksida efter varje spelad omgång. 

 

På de nästföljande sidorna finner Ni såväl regler, som spelare Ni kan köpa och 

inlämningsblanketter. 

 

 

 

 

Vinsterna fördelas enligt följande på omsättningen 

 

1:a - 20% 

2:a - 10% 

3-5:e - 5% 

 

 

 

 

 

 

Vid eventuella oklarheter eller frågor – ta kontakt med: 

 

Sportchef 

Björn Fjellström 076-893 8212 

 

 

 

Lycka till! 

http://www.laget.se/bodahogby


 

Regler: 

Du ska, som coach för Böda/Högby 2016 plocka ihop de fem spelare som du tror plockar flest 

poäng under säsongen. Spelare tilldelas sedan poäng efter varje A-lagsmatch enligt listan 

nedan. Du rankar dina spelare efter antal poäng de plockar.  

Alltså: Den spelare du tror plockar flest poäng skriver du som nummer 1 på blanketten, den 

näst bäste som nummer 2 osv. Varje spelare har ett pris och summan av de fem spelare du 

väljer är det pris du ska betala för laget.  

 

Poängsystem:  

Uttagen till A-lagsmatch +1 = D 

Målgivande pass +1 = P 

Mål (även straff) +1 = M 

Mål av försvarsspelare (dock ej straff) +2 = F 

Straffräddning +3 = R 

Inget insläppt av målvakt +4 = O 

Inget insläppt av försvar +3 = N 

Inget insläppt av mittfält +2 = Q 

Inget insläppt av anfall +1 = S 

Hattrick +4 = H 

Varning -1 = V 

Utvisning (Två gula kort)  -2 = U 

Utvisning (Direkt) -3 = G 

Matchens lirare enligt tränare J. Nilsson +3 = L 

 

 

Tips!  

Det finns en del att tänka på och analysera igenom innan du tar ut ”din femma”. Tror du t.ex. 

att B/H kommer dra på sig för många straffar via en aggressiv försvarsspelare? Då bör du 

fundera på om du ska ha med killen i laget eftersom att varningar och utvisningar ger 

minuspoäng. Men kanske kan straffar ändå gynna dig som tar med en målvakt du tror kan 

knipa just dessa straffar. Det ger som du ser i tabellen ovan en hel del poäng, förutsatt att din 

målvakt får spela förstås… 

Kanske kan också en något ojämn spelare, som när han får det att fungera verkligen ”lyser”, 

vara något för ditt lag. Tränare Jonas Nilsson väljer ut en lirare i varje match som får tre fina 

pinnar och då kan en artist ligga bra till.  

Tror du sedan att en försvarare kommer få lägga frisparkar – med mål direkt som följd – 

kanske det också är något att satsa på?  

Försvarare får ju dubbla poäng när de nätar. 

Tänk också på att du inte behöver välja fem spelare från alla lagdelar, du väljer helt 

själv. Vill du ha fem backar så är det helt OK. 



 

Pris: Namn/Position: Kommentar: 

50 kr Karl-Oskar Karlsson 

Målvakt 

Kalle är otroligt reflexsnabb och har närspelet som främsta 

egenskap och gör sällan en dålig match. Vinnarskalle som få och 

visar ofta upp sitt heta temperament under matcherna. 

20 kr Robin Nilsson 

Målvakt 

Killen som intalar sig själv att han egentligen har lagt av – har i år 

sadlat om till målvakt och gjort det med den äran.  

20 kr Robin Petersson 

Back 

”Pansar” pluggar på annan ort men kommer hem till sommaren 

och lär stänga igen bakåt. Som bäst när han är småförbannad. 

20 kr Oscar Wikesjö 

Back 

Liksom Robin är Oscar studerande på annan ort. Tog ett jättekliv 

förra säsongen och var fullständigt lysande i backlinjen. 

20 kr Andreas Svanstrand 

Back 

Muskelpojken har hittat hem igen. Efter ett par år i fiendeland är 

han återigen i rätt klubb. Skadad för tillfället. 

40 kr Erik Olsson 

Back 

Var en av B/H:s bästa spelare 2015. Gör aldrig en dålig match 

och följsäker som få. Kan spela både mittback och ytterback. 

40 kr Tobias Arnesson 

Back 

Lagets ålderman och spillevink. En person och spelare som får 

alla att trivas – bortsett från motståndarnas anfallare. 

30 kr John Arnesson 

Back 

Tog en ordinarie plats förra säsongen. Med sitt magiska spelsinne 

och fina fötter kommer John dominera i femman i år. 

50 kr Oskar Karlsson 

Back 

Kaptenen som har huvudet och truten som sina främsta 

egenskaper. Huvudspecialist och härförare i försvaret. 

50 kr Johan Hammarsten 

Back 

Efter ett års uppehåll är ”Djuret” tillbaka i B/H:s backlinje. En 

ledargestalt som inte görs nu för tiden 

20 kr Adam Olofsson 

Back 

Adam tog flera kliv förra säsongen och är en spelskicklig 

ytterback som gärna fyller på i offensiven. Framtidsman. 

30 kr Tim Grandin 

Back 

”TT” skjuter hårdast i Sverige och slåss om en ordinarie plats i 

backlinjen på allvar den här säsongen. 

20 kr Niclas Ottosson 

Back 

”Mål-Otto” är tillbaka på norra Öland men träningsfliten lyser 

med sin frånvaro. Giftig comeback i årets Paif-cup. 

30 kr Raulf Haidari 

Mittfältare 

Emmas lilla pojk har ett enormt driv i steget och en fantastisk 

teknik. Kan få sitt stora genombrott 2016. 

40 kr Filip Jonsson 

Mittfältare 

”Fille” har visat de senaste säsongerna att han är en man för spel 

högre upp än division 5. Kommer dominera i år! 

50 kr Martin Andersson 

Mittfältare 

Instagram-ikonen Martin är för bra för femman. Dominerar 

fullständigt om han själv vill. Frisparksspecialist. 

40 kr Lukas Wiberg 

Mittfältare 

Mysiga killen som inte är lika mysig på fotbollsplanen. 

Mittfältskrigare som aldrig förlorar något slag. 

20 kr Marcus Nelson 

Mittfältare 

Det mest talangfulla som skrapats fram sedan Jonas Nilsson på 

norra Öland. Nykär kille som inte tränat lika flitigt i år. 

20 kr Sebastian Oskarsson 

Mittfältare 

Drog korsbandet ifjol men är nära comeback nu. Allround 

straffspecialist som vi hoppas mycket på i år. 

30 kr Pontus Arvidsson 

Mittfältare 

”Pokka” är en talangfull innermittfältare som även kan spela ytter 

eller back. Kan få sitt stora genombrott den här säsongen. 

 



 

30 kr Marcus Nilsson 

Mittfältare 

Storvuxen kille med stora lungor. Sliter isär motståndarförsvaren 

med sina löpningar. 

30 kr Patrik Sigfridsson 

Mittfältare 

Har en fin vänsterfot och kan användas både som yttermittfältare 

och ytterback. Teknisk spelare som blommat ut. 

20 kr Mikael Steen 

Mittfältare 

En man att luta sig emot när det blåser. Micke kan man alltid lita 

på och när man behöver honom stället han upp. Träningsflitig? 

20 kr Pelle Arnesson 

Mittfältare 

Yngste Arnessonaren i truppen. Ett framtidsnamn som kommer 

ha en betydande framtida roll i Böda/Högby. 

20 kr Axel Jonasson 

Mittfältare 

Även Axel är uppflyttad från pojklaget i år. Har ett bra driv och 

går rakt på mål. Stor talang och ett framtidslöfte. 

20 kr Petter Björe 

Mittfältare 

Yngling med en bra fysik och ett ruskigt tillslag. Basar över en 

grym speluppfattning och teknik. Kommer bli riktigt bra! 

40 kr Björn Fjellström 

Anfallare 

Snabb som vinden som i år är kvitt sina skador. Kommer riva upp 

djupa sår i motståndarnas backlinjer. 

50 kr Pelle Nilsson 

Anfallare 

Även Pelle verkar vara tillbaka i gott slag inför den här säsongen. 

Grym targetspelare som alltid levererar poäng. 

50 kr Christian Berg 

Anfallare 

Ytterbacken som blev forward som blev skyttekung. 

Förhoppningsvis fortsätter han ösa in mål även 2016. 

20 kr Rasmus Jonsson 

Anfallare 

Yngling som kommit upp i A-truppen i år. En kantspelare eller 

forward som har framtiden för sig. Tar kliv hela tiden. 

20 kr Jonas Nilsson 

Anfallre 

Presentation överflödig. Kungen av norra Öland har hoppat in 

några matcher under försäsongen. Riktig comeback 2016? 

 

 



 

Inlämningsblankett Dream team 2016 
 

Den här delen sparar Du själv, så Du har koll på vilket lag Du har tagit ut.  

 

Mitt Dream team: 

 

 

1._________________________________ 

 

 

2._________________________________ 

 

 

3._________________________________                              Summa:_____________          

 

 

4._________________________________ 

 

 

5._________________________________ 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Klipp av den här delen och lämna in den tillsammans med betalningen.   

 

 

Mitt Dream team:  

 

 

1._____________________________________ 

 

 

2._____________________________________ 

 

 

3._____________________________________                             

 

 

4._____________________________________ 

 

 

5._____________________________________ 

 

 

 

 

Lagets namn:_____________________ 

 

 

Mitt namn:______________________ 

 

 

Telefonnummer:__________________  

 

 

Summa:_________________________ 


