
Agnestipendiater – motiveringar  

2011 
 

Henrik Carlsson                                                                                                                                  
”Henrik tilldelas årets stipendium från Agne Simonssons fond för förtjänt spelare inom ÖIS Ungdomsfotboll därför att han, 
trots sin ungdom, är påtagligt mogen i sitt spel. Han är en talangfull och målfarlig anfallare med utpräglad tävlingsinstinkt 
och han arbetar alltid hårt för laget” 

2012 
 

Daniel Paulson                                                                                                                                     
“Årets stipendiat är anfallsspelare, som både klarar centrala- som kantroller. Teknisk fartfylld och ofta inblandad i 
målsituationer. Härlig attityd i såväl träning som match”  

2013 

Jonatan Sahrman                                                                                                        
“Årets stipendiat är en offensiv kreativ spelare med god teknik och bra speluppfattning.”   

2014  

Oskar Vilgotsson                                                                                                                     
“Oskar har under året haft en fantastisk utveckling. Han har varit den enskilt mest lysande spelaren i U17 och han har 
varit en viktig del för U17 i såväl resan mot en tredje plats i Futsal-SM som mot seriesegern i U17 Div 1 Västra 
Götaland. Oskar blandar en stark laglojalitet och arbetsinsats med offensiva spetskvalitéer samt en enorm förmåga att göra 
mål. Han uppfyller med stor marginal ÖIS ledord: Passion – Kunskap – Social kompetens – Glädje.”  

2015 
 

Liam Begovic                                                                                                                             
“Liam är en fantastiskt målinriktad spelare som med råge uppfyller ÖIS ledord, Kunskap - Social kompetens - Passion - 
Glädje. Hans främsta egenskaper, fart med boll, ta sig förbi motståndaren, genombrottskraft och arbetskapacitet passar väl 
in i ÖIS spelkoncept. Liam gjorde i år, som 15-åring, A-lagsdebut.”  

 

2016  

Jens Cajuste                                                                                                                               
“En oerhört duktig fotbollsspelare som med sin kraft, spelförståelse och tekniska förmåga passar perfekt in i ÖIS kravprofil 
på en central mittfältare. Startade året i U17 ef ter nästan 1 1⁄2 års frånvaro och avslutade med att göra sin första match 
från start i Superettan mot Assyriska i den avslutande omgången vilket måste ses som en oerhört häftig och stark utveckling. 
Uppfyller samtliga ledord inom Akademin - glädje, passion, social kompetens och kunskap.”  

 



2017  

Mohamed Said                                                                                                                     
“Mohamed kom till ÖIS under försa ̈songen 2016 och inledde säsongen i U16 -laget. Under året som gick utvecklades han 
till en av akademins främsta spelare och tog sedermera steget upp till U17 och bidrog i allra största grad till avancemanget 
till U17-Allsvenskan. Under 2017 inledde han säsongen i U17-laget men blev snabbt uppflyttad till U19 och deltog även 
konsekvent med U21 under våren. Under hösten skrev sedan Mohamed på ett A- lagskontrakt och veckan därefter 
debuterade han i ÖIS A-lag i Superettan. Mohamed är en snabb, teknisk och irrationell anfallare som överkommit många 
hinder för att komma dit han är i dag och vi tror att han går en lysande framtid till mötes.”  

2018  

Tyler Sernling                                                                                                                             
“Tyler är en spelare som väl uppfyller ÖIS akademis samtliga ledord och är en mycket ambitiös fotbollsspelare. Han har i år 
varit högst delaktig i att ÖIS vann guld i Gothia Cup och med sina mål och assist hjälpt till att U19 klara sig kvar i 
allsvenskan. Tyler är en mycket duktig mittfältare som jobbar hårt för laget och är väldigt duktig på att ta sig förbi 
motståndare med boll och skapa många målchanser för sitt lag.”  

2019  

Robin Glavak                                                                                                                            
“Robin har ett enastående spelsinne och väl utvecklad teknik samt en stark egen drivkraft och hög motivation. Robin är 
mogen som individ och spelare. Han är dessutom en god ambassadör för föreningen i klubblag såväl som i 
ungdomslandslaget. Robin har i år varit vår yngste spelare i P19 och har varit med i 03 landslaget sen deras första samling. 
Efter en stark säsong har Robin glädjande skrivit kontrakt med ÖIS A-lag inför kommande säsong.”  

Amanda Fritsche                                                                                                                   
“Amanda är fantastiskt duktig tjej som har kvalitéer som hon själv inte vet om. En engagerad, envis och ambitiös tjej som 
alltid ger allt för att lära sig mer, men också stöttar och pushar sina lagkamrater i både toppar och dalar. Amanda lyssnar 
nyfiket på instruktioner och ger alltid 100% i övning och match. Hon tränar mycket på egen hand för att nå sina uppsatta 
mål och som med råge passar in och följer ÖIS värdegrund. Amanda har en fantastisk utveckling under detta året som är 
värt att uppmärksammas. En spelare alla vill ha i sitt lag.“  

2020  

Oliver Edstro ̈m                                                                                                                          
”En underbar kille att ha i sitt lag, han tränar målmedvetet och gör allt för att utvecklas i positiv riktning vid varje träning 
och match. Han är en spelare som alltid sätter laget först och är en väldigt god lagkamrat. Oliver är en spelare med bra 
spelförsta ̊else, fin passningsfot, bra duellspel och som spelar med stort hjärta för Örgryte IS.”  

Elsa Stenudd                                                                                                                             
“En engagerad och väldigt intresserad tjej som alltid ger allt för att la ̈ra sig mer, men också stöttar och pushar sina 
lagkamrater i både toppar och dalar. En tjej som tränar mycket för att nå sina uppsatta mål och som med råge passar in 
och följer ÖIS värdegrund. Elsa har haft en väldigt fin säsong och spelat flera matcher i vårt nystartade damlag och gjort det 
med bravur.”  

 

 

 



2021  

Adrian Klipic                                                                                                                               
”En engagerad, motiverad, lyhörd och ödmjuk kille som alltid representerar ÖIS och sig själv på bästa vis. Strävar alltid 
efter att lära sig nya saker och tar sig an nya utmaningar på ett moget sätt.”  

Alva Lind                                                                                                                                   
”En träningsvillig tjej som har ett stort utvecklingsintresse och som alltid jobbar hårt för lagets bästa. Alva har fina 
ledaregenskaper och bidrar alltid med en positiv stämning till laget och är en bra ambassadör för föreningen.”  

 
2022 
 
Amanda Svanström 
”… en spelare som besitter många fina tekniska kvalitéer samt en mycket fin spelförståelse. Hon är ambitiös och 
målmedveten och vet vad som krävs för att komma dit hon vill med sin fotboll. Amanda tränar mycket på egen hand 
och är ambitiös både på och utanför planen. Förutom att hon spelar i ÖIS så har hon även varit med distriktslaget vid 
flera samlingar och hon är en väldigt god lagkamrat.” 
 
William Adler 
”William besitter många fina egenskaper som spelare. Han har en hög energi och bidrar starkt till lagets fina 
prestationer. Inställningen hos William är alltid hundraprocentig och det avspeglas mycket i hans spel på planen. 
William är en mogen individ som tar stort ansvar för sin egen utveckling och han har under året varit uttagen till flera 
samlingar med P17-landslaget.”  
 
 


