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IFK:s vårpromenader
IFK:s poängpromenader äger som be-
kant numera rum på onsdagskvällar.
Tanken med detta var bl.a. att undvi-
ka konkurrens med andra föreningar.
Den 24:e maj genomfördes den 4:e 
av fem vårpromenader i ett strålande 
väder. Men red. tycker att fler borde 
ta chansen att komma ut i friska luft-
en och få lite motion för både ben 
och hjärna. 

Calle Eriksson, Per von Krogh och Pe-
ter Ljung var tre av funktionärerna 
denna kväll. Här ser de ut att ha det
väldigt lugnt

Det finns en liten ”kärntrupp”, som 
återkommer varje gång. Men vi skulle 
gärna se att den var större.
Vi serverar som bekant även kaffe 
och våffla och det smakar ju gott.
Nu hoppas vi på en bra våravslutning 
onsdagen den 31 maj.

   Nils och 
   Gunvor
   Johansson
   tillhör de som
   återkommer
   varje gång.
   Här gäller det
   att få pilarna
   så nära mitt-
   en som möj-
   ligt

Årets bluesfest närmar sig
Den 6-9 juli arrangeras det publik-
mässigt största arrangemanget i 
Åmål, nämligen Åmåls Bluesfest.
Detta är även, sett till ekonomin, IFK
Åmåls viktigaste. 
Då behöver vi hjälp av er alla!!
Det gäller att bemanna det digra 
schemat för att kioskförsäljning, städ-
ning, platstilldelning m.m. skall fung-
era på bästa sätt.
Vi måste som vanligt ha hjälp av alla 
ungdomslag (ledare, föräldrar och 
äldre spelare), men givetvis är det 
viktigt att även styrelsen, sektioner 
och övriga medlemmar hjälper till.
Förutom att det är ett viktigt arrange-
mang för IFK:s ekonomi är det även 
en trevlig tillställning för hela Åmål 
och ger kommunen bra PR.

Kamratgårdens grusplan var fullsatt
2016

Bluesschemat finns nu på hemsidan. 
Fr.o.m. den 7/6 kan ni ringa till Ma-
rita på kansliet och meddela vilket/
vilka pass ni önskar.
Ju snabbare desto bättre.
Arrangemangskommittén tackar på 
förhand för er hjälp!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Månadens tänkvärda ord:

     
       Att tänka det rätta,
     men inte göra det,
     är den feges lott.

     Kinesiskt ordspråk

Text och foto: Göte Larsson

Örnäsdagen - lyckat samarbete 
mellan IFK Åmål och Åmåls Ten-
nisklubb

ÅTK:s klubbstuga var samlingsplatsen

Lördagen den 20 maj arrangerades 
”Örnäsdagen”. Tanken med denna 
var att visa åmålsborna vilka goda 
möjligheter det finns till sponta-
nidrott, motion och rekreation i 
området. När Örnäsprojektet star-
tade för några år sedan var ett syfte 
att öka områdets attraktionskraft och 
därigenom främja folkhälsan. Frisbee 
golfbana, utomhusgym, hälsospår 
samt utsiktsplatsen på Klockarberget 
är några exempel på vad som finns.
IFK arrangerade poängpromenad och 
stavgång, hade chokladhjul, visade 
upp beachhandboll och –fotboll. Till-
sammans med ÅTK ordnade man 
servering av kaffe och våfflor vid ute-
banorna. Där kunde den som så ville 
även prova på minitennis.
Vädret var bra, men man hade önskat 
att fler besökt Örnäs denna dag.
Konkurrens från andra aktiviteter var 
nog det som höll antalet besökare 
nere. Men för de båda grannfören-
ingarna, IFK och ÅTK, var det ett bevis 
på att det går bra att samarbeta. Det 
kan säkert bli fler gånger.

  

Här ses några IFK-are och ÅTK-are i 
samspråk


