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Vi presenterar tre spelare
I detta nummer av IFK-bladet har red. 
valt att presentera tre spelare.
Alem Plakalo och Alaedin Varatanovic
tillhör de tongivande i vårt a-lag och 
två av anledningarna till att det går så 
bra för laget just nu.
Alem är en målskytt av rang och Ala-
edin en spelmotor på mittfältet.

Den tredje, Ardit Hoti, har varit en av 
de bättre i P 01-laget. Han lämnar nu 
laget och Åmål för att tillsammans 
med sin familj bosätta sig i Schweiz.

      
	 	 				Ardit	Hoti
      
      i P 01-laget
      flyttar till Schweiz

Han har varit med i IFK Åmål sedan 7 
års ålder, då vi startade med bollkul.   
Ardit har alltid varit träningsvillig och 
velat lära sig mer om fotboll. Hans 
position de senaste åren har varit 
mittback, vilket han skött med den 
äran för laget. 
Han är en kille som inte bara är en 
duktig fotbollsspelare utan har ställt 
upp för laget och föreningen.
Ardit flyttar nu vidare till Schweiz där, 
han börjar gymnasiet i augusti med 
sin familj.
Ardit flyttar nu till Schweiz och han 
fortsätter spela fotboll där. Han skall 
veta IFK Åmål finns alltid kvar
Lycka	till	Ardit!
önskar ledarna och kompisarna i IFK 
Åmåls -01 lag

Text: Stefan Nilsson

               
               Alem
               Plakalo
               Ålder: 23 
               Arbete:
               Fotbollspelare

Position i laget: Striker

Moderklubb: F.K. Sarajevo

Vilka är dina starka sidor som
spelare?
Avslutare

Vad skulle du vilja förbättra?
Bli en ännu bättre avslutare.

Vilka är lagets starka sidor?
Atmosfären

Vad kan förbättras inom laget?
------
Favoritklubb (internationell)?
FK Sarajevo

Favoritspelare på elitnivå?
Didier Drogba

Har du utövat någon annan idrott?
Nej

Andra intressen?
Att vinna

Favoritmat?
Pasta

Favoritmusik?
Klassisk musik

                      Alaedin
             Varatanovic
             Ålder: 23 
             Arbete:
             Fotbollspelare

Position i laget: Mittfältare

Moderklubb: F.K. Sarajevo

Vilka är dina starka sidor som 
spelare?
Att skapa chanser, passningar, för-
svarsspel och speluppfattning.

Vad skulle du vilja förbättra?
Allt som jag kan förbättra.

Vilka är lagets starka sidor?
Atmosfären samt förhållandena runt 
omkring.

Vad kan förbättras inom laget?
--------
Favoritklubb	(internationell)?
F. K. Sarajevo, AC Milan

Favoritspelare på elitnivå?
Zinedine Zidane

Har du utövat någon annan idrott?
Ja många, men bara som amatör.

Andra intressen?
Musik

Favoritmat?
All slags pasta

Favoritmusik?
Rock´n roll

Text och foto: Göte Larsson


