
De är Södra Svealands bästa spelare i division 2
Emil Fritzell, Eskilstuna City FK, Gabriel Bulut från Linköping City, Tobias Gündüz och Stefan Ostojic, båda från Arameisk
Syrianska IF, har röstats fram till Södra Svealands bästa division 2-spelare. De tävlar nu om att vinna Unibet 2:an och bli utsedda
till Sveriges bästa spelare i division 2.

För fjortonde året i rad ska nu årets bästa spelare i division 2-fotbollen koras. Tävlingen instiftades av spelbolaget Unibet år 2003 för att rikta
strålkastarljuset på fotbollen i de lite lägre divisionerna samt belöna de som har utmärkt sig extra i division 2 under den gångna säsongen.
Spelarna röstas fram av lokala fotbollsjournalister, bloggare, föreningar och tränare.

Arameisk Syrianska IF är serieledare och tar med stor sannolikhet klivet upp till division 1. Något som är helt klart är att Tobias Gündüz, och
Stefan Ostojic från Arameisk Syrianska IF har blivit utsedda till årets bästa back och mittfältare i division 2 Södra Svealand.

– Arameisk Syrianska IF hittade en riktig guldklimp i backen Tobias Gündüz som värvades inför säsongen. Han har varit en nyckelfigur i
försvaret och bidragit med kämpaglöd och sin uppoffrande spelstil. Mittfältaren Stefan Ostojic, lagets skyttekung, har däremot varit med laget
under längre tid och visar hur han tar nya steg i sin utveckling varje år, säger Jonas Nilsson, pressansvarig på Unibet.

Bästa anfallare i division 2 Södra Svealand blev Emil Fritzell från Eskilstuna City FK som leder skytteligan i serien. Han håller även på att slå
det gamla klubbrekordet på 31 mål under en säsong som han nu delar Ingvar "Tjotta" Olsson som nådde noteringen i slutet av 1940-talet.

 – Emil Fritzell har verkligen legat i under säsongen och det ska mycket till om han inte tar hem skytteligan. Det blir spännande att se om
målformen håller i sig till säsongens sista match mot Södertälje där han verkligen kan säkra titeln som seriens skyttekung, säger Jonas
Nilsson, pressansvarig på Unibet.

Slutvinnarna på varje position tillika Sveriges bästa spelare i division 2 utses senare i oktober. Förutom äran vinner Sveriges bästa division 2-
spelare, målvakt, back, mittfältare och anfallare, 15 000 kr var, varav 10 000 kr går till föreningen och 5 000 kr till spelaren. Sedan starten har
Unibet delat ut över 800 000 kronor till landets division 2-föreningar.

Unibet 2:an instiftar nytt pris för Årets drömmål

Efter att Huddingespelaren Nikola Vasic cyklade in två helt otroliga mål i division 2 Södra Svealand under september har Unibet dessutom
instiftat ett nytt pris – Årets drömmål i division 2. Alla som har ett gjort ett drömmål i division 2 under säsongen kan vara med och utmana
Nicola Vasic om priset som delas ut i oktober i samband med att Sveriges bästa spelare i division 2 koras. På www.unibettvaan.se finns all
information om Årets drömmål, tidigare vinnare i Unibet 2:an och årets nominerade spelare.

Södra Svealands bästa division 2-spelare 2016 är:

Bästa målvakt: Gabriel Bulut, Linköping City

Bästa back: Tobias Gündüz, Arameisk-Syrianska IF

Bästa mittfältare: Stefan Ostojic, Arameisk Syrianska IF

Bästa anfallare: Emil Fritzell, Eskilstuna City FK

Bästa spelare i Sveriges övriga division 2-serier: 

Norrland:

Bästa målvakt: Niclas Larsson, Hudiksvalls FF

Bästa back: Olof Mård, Sandvikens IF

Bästa mittfältare: John Junior Igbarumah, Sandvikens IF

Bästa anfallare: Marcus Hägg, Sandvikens IF 

Norra Svealand:

Bästa målvakt: Anton Hermansson, BKV Norrtälje

Bästa back: Carl Klinton, Skiljebo SK,

Bästa mittfältare: Emil Skogh, BKV Norrtälje

Bästa anfallare: Mikael Thorstensson, Sollentuna FK

Norra Götaland:

Bästa målvakt: Kristofer Hedlund, Karlstad BK

Bästa back: Fredrik Brändén, IFK Uddevalla

Bästa mittfältare: Gustav Karlsson, Skövde AIK

Bästa anfallare: Sargon Abraham, Skövde AIK

Södra Götaland:

Bästa målvakt: Sebastian Halle, FK Karlskrona



Bästa back: Adnan Gerzic, FC Rosengård

Bästa mittfältare: Anton Dahlström, FK Karlskrona

Bästa anfallare: Mohamed Ramadan, FC Rosengård

Västra Götaland:

Bästa målvakt: Nicolas Sharro, Assyriska BK

Bästa back: Per Gulda, IS Halmia

Bästa mittfältare: Simon Guli, Assyriska BK

Bästa anfallare: Emil Åberg, Eskilsminne IF

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Nilsson, pressansvarig Unibet Sverige, 070-293 23 45, jonas.nilsson@unibet.com 

Om Unibet
Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den
europeiska marknaden och erbjuder spel på 22 olika språk via
www.unibet.com, www.unibet.dk, www.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.be, www.unibet.ee,www.unibet.com.au, www.maria.com, www.mariacasino.ee
, och www.mariacasino.dk. Unibet har 9,2 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting
Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist
spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twittwr.com/UnibetGroup. 


