
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                 

Januari:  
14  Seniorerna i fotboll hade upp-          
     taktsträff   

30  P 01, P 03 och P05 deltog i 
Tössecupen i Karlbergshallen. 
 

         

P 05-laget tar en paus i Tössecupen 

Februari:                                                   
1  A-laget var med i Tössecupen. Det 
blev förlust i semifinalen mot SK Sif-
hälla, 2-4.                                             
Mars:                                                            
30  Michael Karlsson valdes till ny 
ordförande i IFK Åmål på förening- 
ens årsmöte.                                  
April:                                                                         
17-19  Flickor 02 och pojkar 02 i 
handboll deltog i ”Potatiscupen” i 
Alingsås.                                                           
18  Vårmarknaden arrangerades.    
18  Seriepremiär i div. 3. Det blev 1-1 
mot IFK Fjärås.                                                 
22  Handbollen hade sin avslutning i 
Karlbergshallen.                                               
Maj:                                                                         
14,16  P 05 och P 04 deltog i ”Som-
marcupen” i Ed.         
Juni:                                                          
2  Det var Kick off för ”Projekt Ör-
näs”. IFK deltog med lag i   beach-
handboll och –fotboll. 

      

”Träningsstation” nära Kamratgården 

Juli:                                                                 
8-12  Bluescamping. Föreningens 
största arrangemang som sysselsatte 
många inom IFK. 

  

Det var som synes fullsatt på Kam-
ratgårdens grusplan. Tälten närmast 
ligger utmed ”Lyckliga gatan” 

19  ”Ostindiefararen” kom till Åmål. 
IFK ”sålde” parkeringsplatser vid 
Kamratgården.  

   

Ostindiefararen drog storpublik till Åmål.  

 
Jul 31-       P01-laget deltog i  
Aug  2        ”Svennis  cup i Torsby. 
   

 

Mot Vallens IF, på hemmaplan, vann 
a-laget med hela 6-1. Här ses ett av 
målen 
September:                                                               
1  IFK förlorade DM-finalen mot IF 
Viken efter straffar. 
27  ”Årets upphämtning”.  P 04-laget 
vände 0-4 till seger med 7-4 mot IF 
Viken i säsongens sista seriematch. 

   
Spelarna i P 04-laget var mycket  
glada efter 7-4-segern mot Viken 

Oktober:                                                               
3  A-laget förlorade säsongens sista 
seriematch och hamnade på kval-
plats. 

   

IFK har kvitterat till 1-1 mot Älvs-borgs 
FF i säsongens sista serie- 
match och hoppet om div. 3 lever 

 

8  Ungdomslagen i fotboll, P 02-08, 
hade avslutning på Kamratgården. 
17  Höstmarknaden arrangerades i 
strålande höstväder och med myck-
et nöjda knallar. 
24  Kvalspelet till div. 3 avslutades. 
Det blev nedflyttning till div. 4 nästa 
år. Avslutning med prisutdelning på 
kvällen. 

 

Trots nedflyttningen till fyran var det 
glada miner på avslutningen 

 
25 En grupp ungdomsledare åkte till 
Göteborg för att se den allsvenska 
matchen Häcken - Elfsborg, 5-2. 
 
                 Text och foto: Göte Larsson
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