
IFK-BLADET DECEMBER 2018 - En titt i backspegeln 

Januari:
Träningarna i Bollhallen kom igång 
för såväl senior- som ungdomslagen.
28 Flera av ungdomslagen deltog i 
Tössecupen i futsal.
29 A-laget segrade i Tössecupen i fut-
sal

Februari:
Träningar för fullt i både fotboll och
handboll.

Mars:
  3 Det blev förlust i den första 
matchen i DM mot Färgelanda, 1-2.
17 Bollkul för spelare födda -10 start-
ade i Södra skolan.
27 IFK höll sitt årsmöte. Christer Öst-
holm omvaldes till ordförande

April:
  6 Handbollssektionen arrangerade 
modevisning på Restaurang Solsidan 
inför en stor publik.
14 Den tänkta seriepremiären i div. 3 
mot FK Bosna blev inställd p.g.a. snö.
22 Vårmarknaden arrangerades.
A-laget inledde seriespelet med en 
förlust, 0-2, hemma mot IFK Ölme.

Maj:
  3 Poängpromenaderna hade vår-
premiär
10 Handbollen hade säsongsavslut-
ning i Karlbergshallen med spel och
prisutdelning.
20 ”Projekt Örnäs” arrangerades i 
samarbete med Åmåls TK.

Juni:
A-laget besegrade serieledarna Nora 
BK med 2-0 på Örnäsvallen.
13 A-laget vann mot Eds FF med 3-0 i 
semifinalen i DM.
16-18 P 04-laget deltog i den stora 
Örebrocupen.

Juli:
IFK arrangerade bluescamping och 
många funktionärer var igång.

Augusti:
3-6 Hammarby IF:s allsvenska damlag 
hade träningsläger på Örnäsvallen.

September:
  9 Några lag medverkade i ”Åmåls 
ljusfest” genom att tända marschaller 
i Åmåls centrum.
30 A-laget avslutade seriespelet gen-
om att besegra IFK Sunne med 5-0.
Laget var därmed tvåa i serien och  
klart för kval till div. 2.

Oktober:
  5 De yngsta ungdomslagen, 04-10,
hade säsongsavslutning på Kamrat-
gården
  7 A-laget vann DM-finalen mot Mel-
leruds IF med 2-0. Samtidigt arrange-
rades ”Grindslanten” med en stor 
publik på plats.
14 I den första kvalmatchen vann IFK 
mot Enköping med 2-0.
21 Höstmarknaden arrangerades.
Kvalmatch 2: Newroz FC - IFK Åmål
4-1.

28 De äldsta ungdomslagen, 00-03,
avslutade säsongen genom inneban-
dyspel och prisutdelning i Kristine-
bergshallen.

November:
28 Höstmötet ägde rum.

December:
  3  IFK arrangerade julmarknad på 
Åmåls torg.

     
   

Medverkan i Hamnkalaset?

Åmåls ljusfest.  Flera lag än P 04?

Handbollens modevisning på hösten.
Datum?

Beslut tas om damlag i handboll?


