PRESSMEDDELANDE
2017-04-09

ÖFKs supporterklubb Falkarna är Årets bro sförebyggare 2016 i
Jämtlands län
Idag på ÖFKs allsvenska hemmapremiär, delades utmärkelsen Årets bro örebyggare 2016 i Jämtlands
län ut ll Falkarna, ÖFKs supporterklubb. Falkarnas arbete med a skapa en sund supporterkultur har
uppmärksammats över hela landet.
Det är lokalstyrelsen för Stöldskyddsföreningen i Jämtland Härjedalen som utse Falkarna ll Årets
bro sförebyggare i Jämtland. Mo veringen bakom utmärkelsen är a de har skapat en posi v
stämning på arenan, i hela länet och i Sverige genom a leva upp ll si mo o:

”Vi verkar för en nytänkande, posi v supporterkultur med glädje och gemenskap i centrum. I
föreningen har vi tagit fasta på ÖFK:s mo o ´styrka genom mångfald´ och arbetar för en öppen,
inkluderande och välkomnande förening för alla.”
Falkarnas sä a arbeta är nydanande, de har en välkomnande a tyd som uppmanar ll e ny sä
a tänka för andra supporterföreningar.
-

Vi vill verkligen uppmärksamma Falkarnas arbete och uppträdande. E arbete och
uppträdande som starkt har bidragit ll a Östersund och Jämtland har förskonats från våld
och skadegörelse i samband med ÖFKs hemmamatcher, säger Birgi a Persson, polis och
ordförande i Stöldskyddsföreningen i Jämtland Härjedalen.

Så här säger Falkarnas ordförande Joakim Castberg, om utmärkelsen:
-

Det är en stor ära för föreningen a få utmärkelsen Årets bro sförebyggare och det visar a
vårt arbete är rä väg a gå. Vi är en ung förening med stora visioner och det vi hi lls har
gjort är bara början. Falkarna kommer fortsä a a visa en annan väg inom supporterkulturen
men vi får inte glömma bort a vår kärnverksamhet är a supporta ÖFK före, under och e er
match och llsammans med andra supportrar skapa en god och bra stämning på e sä som
är öppet och inkluderande för alla människor. Som Annika Norlin sjunger i vår hyllningslåt ll
ÖFK: "vem du än är, om du tror på det här".

För mer informa on, kontakta gärna:
Birgi a Persson, polis, Ordförande Stöldskyddsföreningen Jämtland Härjedalen
070-247 10 21
Joakim Castberg, ordförande i supporterföreningen Falkarna, 073-531 34 24

