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Stefan
Nilsson
Ålder: 49
Arbete:
Stena
Recycling AB

’

Mikael
Schützer
Ålder: 39
Arbete: Egen
företagare

Hur många spelare är ni i detta lag?
19 st
Har ni någon målsättning med
denna säsong?
Fortsätta utveckla spelarna till bra
fotbollsspelare och människor, samt
vinna matcherna.
Planerar ni att deltaga i någon cup i
år?
Ja. Svennis cup i Torsby i augusti.
Favoritlag på elitnivå?
Real Madrid.
Favoritspelare på elitnivå?
Zlatan.
Vad gör dig glad?
Solsken.
Vad gör dig arg eller ledsen?
Personer som inte står för vad man
kommit överens om.

Ålder: 30
Arbete:
Idrottslärare

(Mårten Bagare)

Familj: Gift med Ingela, barnen Fred- Familj: Fru och två barn.
rik, 14 och Tobias, 8.
Har du varit aktiv fotbollsspelare?
Har du varit aktiv fotbollsspelare?
Ett fåtal div. 6-matcher.
Ja. IFK Åmål och Göteborgs FF.
Hur länge har du varit
Hur länge har du varit ledare/tränledare/tränare i föreningen?
are i föreningen?
9 år.
4 år
Vad är det bästa med att vara
ungdomsledare?
Vi vinner ihop och förlorar ihop som
”ett” lag.

Cristian
Patrascoiu

Vad är det bästa med att vara
ungdomsledare?
Att få vara en del av laget och se deras utveckling, många skratt och härliga personligheter.
Hur många spelare är ni i detta lag?
19 st
Har ni någon målsättning med
denna säsong?
Svårt att säga, spelar i en ny serie
med värmlandslag. Hoppas på några
vinster.
Planerar ni att deltaga i någon cup i
år?
Svennis cup i Torsby.
Favoritlag på elitnivå?
Liverpool.
Favoritspelare på elitnivå?
Gerrard (Liverpool)
Vad gör dig glad?
Min familj och mina killar i laget.
Vad gör dig arg eller ledsen?
När vi förlorar med laget och våra
killar kämpar för vinst.

Familj: Fru och dotter.
Har du varit aktiv fotbollsspelare?
Ja.
Hur länge har du varit ledare/tränare i föreningen?
I vecka.
Vad är det bästa med att vara
ungdomsledare?
Hjälpa eller utveckla ungdomar.
Hur många spelare är ni i detta lag?
16-17
Har ni någon målsättning med
denna säsong?
Ingen speciell.
Planerar ni att deltaga i någon cup i
år?
Vet ej.
Favoritlag på elitnivå?
F.C. Barcelona.
Favoritspelare på elitnivå?
Gheorghe Popescu
Vad gör dig glad?
Familjen
Vad gör dig arg eller ledsen?
--

