IFK-BLADET AUGUSTI 2016 - P 04-camp
Lyckad träningscamp för P 04-laget
Nu har IFK Åmåls P 04-lag genomfört
sin första ”träningscamp” någonsin.
Det skedde fredag /lördag och platsen var som sig bör, Kamratgården.
Det hade i förväg betonats att det
skulle ses som en test. Är spelarna
mogna att träna, äta och sova tillsammans och alltså umgås lite längre
tid än vanligt? Det är ju en fråga som
man vill ha svar på innan det kan bli
aktuellt att deltaga i en flerdagars
cup. Ett annat väldigt viktigt syfte
med campen var ju att stärka lagkänslan. Och campen fungerade!
(red. anm.)
Vad hände då under dessa dagar?
Fredagseftermiddagen inleddes med
ett träningspass på nära två timmar.
Det går nästan inte att få det här
”gänget” att sluta. Efter duschen var
det sedan dags för pizza, vilket alltid
uppskattas. De här grabbarna måste
ju hela tiden aktiveras. Men en hel
del klarar de själva av. Tv-spel var
det ena, som de helst inte ville slita
sig ifrån. Men en lång stund, ända
tills mörkret blev för besvärligt och
riskerna för stora, ägnades åt ”beachsoccer” på den närliggande planen.
Innan det var dags förbereda inför
nattens sömn ordnade red. en lite
klurig ja-och–nej-frågesport. Dags att
sova. Det tog ju, som det brukar, en
stund, men med tanke på hur ”tight”
spelarna placerat sina madrasser
nära tv:n måste man säga att det
funkade bra.
Lördagens program bestod av
frukost - internmatch - femkamp
med 3-mannalag. . Det blev väldigt
jämnt och spännande, fast det blev
ledartrion som tog hem ”segern”.
Grenarna var: kasta bouleklot nära
pinne, kasta boll i hink, fresbee, spela
bollen genom litet mål samt en kort
dribbling på tid.
Det fanns lite pizza över, så den fick
bli lunch före hemfärd.

Längst fram fr.v.:
Albin, Hassan, Mohammed och Abed.
I bakgrunden fr.v.:
Abdi, Mohammed,
Alaa och Belal.

Nära tv:n och
tätt tillsammans.
Det var så spelarna hade valt
sina sovplatser
(och det fick de
den här gången)

Fr.v.: Alaa, Abed, Mohammed
och Belal roade sig med Kamratgårdens ”fotbollsspel”.
Nedan: T.v.: Hassan och Sahir
T.h. Patrik ser nöjd ut, för han
har väl inte somnat??

