IFK-BLADET APRIL 2015 – A-lagsextra
Intervju med Peter Svensson
inför seriepremiären.
Peter
Svensson –
A-lagstränare

Om en vecka är det dags för seriepremiären i div. 3 Nordvästra Götaland. IFK-bladets red. har ”tagit pulsen” på tränaren Peter Svensson för
att få reda på hur han ser på läget.
Hur har det sett ut hittills på träningarna?
Det var lite folk i början på säsongen,
men med bra kvalité. Nu är det fler
och många nya. Det gäller att lära
känna spelarna och vad de går för.

Är IFK:s trupp skadefri nu när det
återstår en vecka?
Det är lite skavanker på några spelare, men det börjar ta sig. Sven är skadad, Christian tar sig, Benjamin är
sjuk.
Hur tror du att IFK Åmål kommer att
hävda sig i årets div. 3?
Efter träningen var det dags för lunch
Jag tror att det blir bra. Undan för
på en pizzeria. Aptiten var det inget
undan får vi ihop laget. Det är viktigt
fel på.
att vara med. Vi har ju en del spelare
som, trots sin ungdom, är rutinerade,
t.ex. Argjend och Jeppe.
Vilken är målsättningen den här säsongen?
Topp 5. Några pekar ut oss som favoriter, men…..

-------------------------------

Mycket lyckad tränings- och
”lagbyggardag”
Peter Svensson hade valt att under lördagen dels känna på ÖrnäsVilka svar har träningsmatcherna
gett?
vallens naturgräs med en lättare
Eftersom det är många nya ligger fok- träning, men även stärka lagsamus på att se vad det är för typ av spel- manhållningen med lite roliga akare. Det behövs därför några match- tiviteter. Det visade sig vara ett
er. Vi är inte färdiga än. Det tar nog
lyckat drag. (Red. anm.)
några omgångar in i serien.
En kylig dimma hade lagt sig över
planen, men det var inget som beÄr det några spelare som har utkymrade spelarna.
märkt sig eller överraskat positivt?

Gocartrace i Brevik avslutade dagen.
Det gick inte att ta miste på körglädjen och publiken fick också trevlig underhållning. Alla fick först känna på
banan innan det var dags för tävling.
Efter två semifinaler och en avgörande final stod Samuel Schullström som
slutsegrare. Erik Åberg och Nils Lester Karlin blev 2:a resp. 3:a.

Emil, målvakten, som jag inte sett tidigare har gjort ett bra intryck.
Hur känns det inför seriepremiären?
Som alltid lite nervöst. Man vet inte
var man står. Men trots allt, det har
gått bra. Tävling är tävling. Träning är
träning. Man förändras.
Vad vet du om motståndarlaget IFK
Fjärås?
De var obesegrade i fjolårets div. 4.
De har en stark centrallinje och är
vana att vinna.

Topptrion: Erik, Samuel och Nils.

Snabbhetsträning var ett av momenten som var på programmet.
…… liksom styrka i form av ”köra
skottkärra”.

Stundtals var det ganska trångt.

