IFK-BLADET JUNI 2015
Vi presenterar P 02-ledarna!
Presentationen av våra ungdomsledare i fotboll fortsätter. Den här
gången handlar det om ledarna för
P 02-laget.

IFKalmanackan
Juli

Sön 5 17.00 U-lag – Eds FF
Ons-lör 8-12/7 Bluescamping
Lör 25 15.00 A-lag – Dalen/Krokslätts FF

--- --- --- ---

Månadens
tänkvärda
ord:

Om du tror att du vet allt är du
dåligt underrättad.
Kinesiskt ordspråk

--- --- --- --GLAD MIDSOMMAR!

Peter
Svahn

Jörgen
Magnusson

Ålder: 46
Arbete:
Operatör

Ålder: 45
Arbete:
Platschef

Familj: Sambo och två barn.
Har du varit aktiv fotbollsspelare?
Ja, i unga år.
Hur länge har du varit
ledare/tränare i föreningen?
3 år.
Vad är det bästa med att vara
ungdomsledare?
Att se alla killarna utvecklas både på
planen och som individer.
Hur många spelare är ni i detta lag?
20 st.
Har ni någon målsättning med
denna säsong?
Få ihop laget till en bra grupp som
killarna trivs i och har roligt i.
Planerar ni att deltaga i någon cup i
år?
Vi var anmälda till en cup, men den
blev inställd.
Favoritlag på elitnivå?
IFK Göteborg, Liverpool.
Favoritspelare på elitnivå?
Steven Gerrard.
Vad gör dig glad?
När killarna har roligt på plan
Vad gör dig arg eller ledsen?
Dåligt uppträdande på planen.
(Respekt)

Familj: Fru Linda, barnen Jonathan
och Josefin.
Har du varit aktiv fotbollsspelare?
Ja. (Är lite fortfarande i IFK:s B-lag)
Hur länge har du varit
ledare/tränare i föreningen?
7 år.
Vad är det bästa med att vara
ungdomsledare?
Se hur barn utvecklas. Vissa tar stora
steg, vissa små.
Hur många spelare är ni i detta lag?
20-25 st.
Har ni någon målsättning med
denna säsong?
Få killarna att förstå 11-mannaspel.
Det är nytt för nästan alla.
Planerar ni att deltaga i någon cup i
år?
Ja, Solsta cup, men den är tyvärr inställd.
Favoritlag på elitnivå?
IFK Göteborg, Manchester United.
Favoritspelare på elitnivå?
Messi och Socrates.
Vad gör dig glad?
Min underbara familj.
Vad gör dig arg eller ledsen?
När det inte går som man har tänkt
sig.

