
IFK-BLADET DECEMBER 2016 - En titt i backspegeln 
Januari.
 2 Seniorlaget i fotboll deltog i Vik-
encupen i futsal.
A-lagsträningarna i Bollhallen starta-
de.
30 Flera av ungdomslagen deltog i  
Tössecupen i futsal.
31 A-laget var med i Tössecupen i
futsal. 

Februari:
 A-laget spelade 0-0 mot Säffle FF i 
första träningsmatchen.

Mars:
 5 A-laget spelade 2-2 mot Åsebro i 
första DM-matchen.
14 Bollkul för spelare födda -09 start-
ade i Södra skolan.

Premiärgruppen i ”Bollkul”

30 IFK Åmål håller sitt årsmöte. 
Ingen ordförande kunde väljas.

April:
16 Vårmarknaden arrangerades.
16 Förlust, 1-3, i seriepremiären i div. 
4 mot IF Viken.
19 Den nya ungdomssektionen hade 
sitt första möte.
20 Handbollen hade sin avslutning i 
Karlbergshallen.

Handbollsavslutning i Karlbergshallen

25 IFK håller ett extra årsmöte.
Christer Östholm väljs till ny ordför-
ande

Maj:
5-8 Några av ungdomslagen deltog i 
”Sommarcupen” i Ed.
11 IFK Åmåls poängpromenader, nu 
på kvällstid, hade nypremiär.

Poängpromenaderna gjorde come 
back

Juni:
29 A-laget vinner sista vårmatchen 
med 4-1 mot Högsäters GF.

Juli:
6-10 IFK arrangerar Bluescamping 
och många funktionärer är igång.
21-23 IFK medverkar på olika sätt i 
”Hamnkalaset”, ett nytt kommunalt 
arrangemang.

Augusti:
 7 Några lag deltog i ”Åseglass cup”.
8-10 IFK arrangerar ”Landslagets fot-
bollsskola”, som varit vilande i några 
år. C:a 30 deltagare.

Här ses en av grupperna i ”Lands-
lagets fotbollsskola”

31 Höstens poängpromenader starta-
de.

September:
10 Några lag medverkade i ”Åmåls 
ljusfest” genom att tända marschal- 
ler i Åmåls centrum.
25 IFK arrangerar ”Grindslanten” 
vid årets sista hemmamatch mot 
Melleruds IF. 371 åskådare i vackert 
höstväder. 
30 P 01- och P 02-lagen hade sin sä- 
songsavslutning på Forsbacka GK.

Oktober:
 1 A-laget avslutade serien genom att 
besegra IF Viken med hela 5-0.
Avslutningsfest på kvällen.

Guldhattarna kom på i serieavslut-
ningen mot IF Viken

 5 De yngsta ungdomslagen i fotboll 
hade säsongsavslutning.
15 Höstmarknaden arrangerades.

November:
22 Arbetet med nytt golv i Kamrat-
gården påbörjades.

Arbetet med det nya golvet är i full 
gång

25 Det nya golvet var på plats.
27 IFK arrangerade julmarknad.
30 Höstmötet ägde rum.


