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Pressmeddelande        Stockholm den 30 oktober 2014 
 

Norra Götalands bästa spelare i 
division 2-fotbollen nominerade 
 

I Unibet 2:an koras Sveriges bästa fotbollsspelare i herrarnas division 2. Idag 
presenteras de nominerade spelarna i Norrland: tre målvakter, backar, mittfältare och 
anfallare. Bakom initiativet står Unibet, som tillsammans med lokala 
fotbollsjournalister, föreningar och tränare, utser säsongens främsta division 2-

spelare. 
 
Unibet 2:an avgörs i år för tolfte året i rad och har under årens lopp lyft upp de spelare och klubbar 
som utmärkt sig i herrarnas division 2-fotboll. Intresset och gensvaret hos journalister, föreningar och 
tränare har i år varit extra stort och flera hundra spelare konkurrerade om att bli nominerade. 
 
– Division 2-klubbarna är en enormt viktig del av svensk fotboll som tyvärr uppmärksammas allt för 
sällan. Med Unibet 2:an vill vi rikta strålkastarljuset mot division 2 genom att lyfta upp de spelare och 
klubbar som utmärkt sig lite extra, säger Jonas Nilsson, pressansvarig på Unibet. 
  
I denna första fas är tre spelare på varje position i vardera division 2-serie nominerade. Nästa steg i 
tävlingen är att utse säsongens bästa målvakt, back, mittfältare och anfallare i alla serier, vilket görs 
en vecka senare den 6 november.  
 
Unibet 2:an hade premiär 2003 och anordnas i november varje år. Tävlingen är instiftad för att belöna 
de som utmärkt sig extra i division två den gångna säsongen. Slutvinnarna på varje position tillika 
Sveriges bästa spelare i division 2 utses den 13 november. Förutom äran vinner bästa målvakt, back, 
mittfältare och anfallare 15 000 kr i varje kategori, varav 10 000 kr går till föreningen och 5 000 kr till 
spelaren. 
 
De nominerade spelarna i division 2 Norra Götaland är: 
Bästa Målvakt  
Mathias Karlsson, Carlstad United BK, Erik Ekblad, Lidköpings FK, Besarion Kodalaev, Lärje-
Angereds IF 
 
Bästa Back  
Johan Falkmar, Karlstad BK, Tom Larsson, Carlstad United BK, Bartosz Wojas, Nordvärmland FF 
 
Bästa Mittfältare 
André Jernberg, Carlstad United BK, Eduardo Lino, IFK Ölme, Markus Svensson, Grebbestads IF 
 
Bästa Anfallare   
Simon Molander, Carlstad United BK, Kristofer Bohrén, Lidköpings IF, Jonas Henriksson, 
Grebbestads IF 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Jonas Nilsson, pressansvarig Unibet Sverige, 070-293 23 45, jonas.nilsson@unibet.com  
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