IFK-BLADET JULI 2015
Vi presenterar P 03/04-ledarna!
Presentationen av våra ungdomsledare i fotboll fortsätter. Den här
gången handlar det om ledarna för
P 03/04-laget.
IFKalmanackan
Augusti

Lör 1
Lör 8
Sön 9
Sön 16
Lör 22

15.00
15.00
17.00
17.00
15.00

A-lag – IFK Fjärås
A-lag – IK Virgo
U-lag – Håfreströms IF
U-lag – Gustavsfors IF
A-lag – Vallens IF

Årets stora arrangemang Bluescampingen

Essam
Sharif

Sahir
Al Dousari

Ålder: 43
Arbete:
Privat bilmek.
bilme

Ålder: 45
Arbete:
Taxiförare

Familj: Fru och fem barn.

Familj: Fru och tre barn.

Har du varit aktiv fotbollsspelare?
Ja.

Har du varit aktiv fotbollsspelare?
Ja, i hemlandet.

Hur länge har du varit
ledare/tränare i föreningen?
Det är första året i IFK.

Hur länge har du varit
ledare/tränare i föreningen?
Det är första året i IFK.

Vad är det bästa med att vara
ungdomsledare?
Det är bra att lära barn fotboll.

Vad är det bästa med att vara
ungdomsledare?
Man lär sig nytt och så har jag varit
aktiv spelare i skolan och klubben i
hemlandet. Därför vill jag komma
igen med fotbollen.

Hur många spelare är ni i detta lag?
15 st.
Har ni någon målsättning med
denna säsong?
Att utveckla spelare.

Fr.v.: Marita, Ronny och Anki
När det gäller den administrativa biten för IFK:s bluescamping är det personerna ovan som drar det tunga lasset. De tycktes dock ha god kontroll
på läget onsdag f.m. innan den stora
anstormningen.

Månadens
tänkvärda
ord:

Om du tänker för länge på nästa steg
kommer du att tillbringa resten av
ditt liv på ett ben.
Kinesiskt ordspråk

Planerar ni att deltaga i någon cup i
år?
Coop Konsum cup.

Hur många spelare är ni i detta lag?
15 st.
Har ni någon målsättning med
denna säsong?
Att utveckla spelarna.

Favoritlag på elitnivå?
Barcelona, Paris SG.

Planerar ni att deltaga i någon cup i
år?
Ja, Konsum cup.

Favoritspelare på elitnivå?
Messi, Zlatan.

Favoritlag på elitnivå?
Real Madrid. Paris SG.

Vad gör dig glad?
Att spelare utvecklas.

Favoritspelare på elitnivå?
David Luiz.

Vad gör dig arg eller ledsen?
Att de inte följer övningarna.

Vad gör dig glad?
När jag får vara med ungdomar och
göra bra träningar.
Vad gör dig arg eller ledsen?
När spelarna inte lyssnar och pratar
för mycket.

