
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

    
 
Januari  Försäsongsträningen startar 
för a-laget. 
IFK Åmål, lag 1, vinner Tössecupen i 
inomhusfotboll. Seger i finalen mot 
Sifhälla, 1-0. 

Mars  IFK Åmål har sitt årsmöte. Jan-
Eric Thorin väljs till ordförande. 

April  Seriepremiären mot Ölme 
slutar 1-1. 
Handbollen avslutar sin säsong. 
Vårmarknad arrangeras. 

Maj  U-laget vinner sin seriepremiär 
mot Dals Långeds IK med 3-2.
  
Juli  IFK arrangerar bluescamping 
med mycket gott resultat. 
IFK Åmål förlorar mot Carlstad 
United i Svenska cupen med 3-1. 

 
Matchbild från IFK Åmål – Carlstad 
United i Svenska cupen 
 

Augusti  P 01-laget har träningsläger 
på Örnäsvallen och match mot 
Halvorstorp som samtidigt är på  
läger på Kamratgården. 
IFK Åmål handboll arrangerar 
bollflytartävling i samband med 
Åmålshälja. 

September  P 02-laget är i Ljungskile 
på träningsläger och ser även deras 
A-lag spela match mot Assyriska  
De yngre u-lagen spelar samman-
drag. 

Handbollen blir tvingade att dra ur 
A-laget ur seriespel. 

 
P 9-sammandragning på Kamratgården 
 

 
Uppvärmning i handbollsskolan 
 

Oktober  Ungdomslagen har sin 
säsongsavslutning. 
Seriespelet startar för IFK:s ungdoms-
lag i handboll. 
Höstmarknad arrangeras. Tämligen 
dåligt väder. Färre knallar än vanligt. 
IFK hamnar på kvalplats i serien och 
förlorar det efterföljande kvalet mot 
Kortedala. 

 
Kvalmatch Kortedala – IFK Åmål 
 

Det blir därmed div. 3 nästa säsong.  
Peter Svensson blir klar som tränare 
för A-laget i fotboll 2015.   

November  Höstmötet äger rum. 
Handbollens flickor 97-99 deltar i 
Hellton Cup. 
IFK Åmål får en förfrågan om att spe-
la i div. 2 nästa säsong. 
December  Julmarknad arrangeras. 
IFK vinner ”Tomteträffen” i Säffle. 
Veckan före jul kommer beskedet 
från SFF att berörda lag löst sina 
ekon. problem. Det blir div. 3 2015. 

 

      
 
Nu så kommer julen, nu är julen här, 
lite mörk och kulen, men ändå så kär. 
Han i salen träder med så hjärtligt 
sinn´ och i högtidskläder  dansa  
barnen in. 
Ljusen och lanternan glimma högt 
kring dem som den klara stjärnan 
över Bethlehem. 

Zacharias Topelius 
 
 

Var försiktig med levande ljus!! 
 

 
 
Vi uppmanar till försiktighet med alla 
levande ljus. De är vackra, men man 
måste ha dem under uppsikt. 
 
 
 

 
 

Slutligen ber jag att få önska er ALLA 
 

EN RIKTIGT GOD JUL 
OCH 

ETT GOTT NYTT ÅR!! 
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Året som gått – 
en tillbakablick 
på 2014 

Julvisa 


