
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                

Vad är och vad gör syjuntan? 

 
Syjuntan är samlad. På bilden saknas 
Berit Jansson. 
IFK Åmåls syjunta bildades redan 
1944 av en grupp damer med Karin 
Gustafson i spetsen. 
(Källa: IFK Åmåls jubileumsskrift 75 år) 

Vad var tanken/syftet med detta? 
Att vara en stödförening och hjälpa 
föreningen med pengar. 

Hur många är ni nu? 
Vi är 8 st aktiva. 

Hur många har ni varit som mest? 
C:a 20 stycken. 

Är det svårt att rekrytera medlem-
mar? 
Ja. Det är inte lätt att hitta yngre 
personer som vill handarbeta. 

Hur ofta träffas ni? 
Varannan vecka. 

Vad gör ni då? 
Handarbetar, pratar, dricker kaffe 
och umgås. Den sociala gemenskap-
en är viktig. Men mycket av arbetet 
görs hemma. 

Vilka är era vanligaste alster? 
Sockar, dukar och tröjor. 
Ordnar ni några aktiviteter? 
Vi har en jultombola i samband med 
julmarknaden och ett julbord. 
Tidigare hade vi även brödförsäljning 
vid julmarknaden samt en vårtom-
bola. 
Något ni vill tillägga? 
Medelåldern är hög. Nya medhjälpa-
re är välkomna.  

Spelarprofilen: 

   
 

Arbete:  Arbetslös. Ibland vikarie på 
Södra skolan. 

Position i laget:  Vänsterback. 

Moderklubb: IFK Åmål.                                
                                   
Vilka är dina starka sidor som 
spelare?                                                                    
Enligt mig själv är jag hyfsat bra på 
det mesta. 

Vad skulle du vilja förbättra?   
Humöret kan jag förbättra lite, haha! 
Även huvudspelet kan förbättras. 

Vilka är lagets starka sidor?   
Stabilt försvarsspel och snabba om-
ställningar. 

Vad kan förbättras inom laget?  
Att behålla bollen inom laget. 

Favoritklubb utöver IFK Åmål?   
Arsenal. 

Favoritspelare på elitnivå?  
Har ingen speciell. 

Utövar eller har du utövat någon 
annan idrott?   
Nej. 

Andra intressen?     
Inga speciella faktiskt. 

Favoritmat? 

Favoritmusik?   
 
 

Ledarprofilen: 

    
 
Arbete: Markleen. 

Familj: Sambo m. Susanne Almgren 
med sonen Adam samt de egna 
barnen Emma och Jesper.                                     

Antal säsonger i föreningen?      
Andra säsongen som målvakts-
tränare.   

Varför blev det IFK Åmål?  
Lusten att bidra med min målvakts-
erfarenhet.  

Har du varit aktiv fotbollsspelare? 
Ja, många år med IFK Åmål. Har även 
spelat i IF Viken, Fengersfors IK och 
Säffle FF. 

Tidigare tränaruppdrag?   
Ungdomsledare i IFK Åmål i ett antal 
år. 

Vilka är lagets starka sidor?   
Försvarsspelet. Det kan bli bättre än 
någonsin i år.                                      
Vad skulle du vilja förbättra med 
laget?                                                                
Önskar att vi kan förbättra förmågan 
att äga bollen och få ett eget spel.                               
Favoritklubb utöver IFK Åmål?  
Djurgårdens IF.                             
Favoritspelare på elitnivå?          
Stefan Rehn.                                        
Har du utövat någon annan idrott?  
Golf samt lite bandy och tennis i ung-
domen.                                             
Favoritmat?                                                    
Lever o. lutfisk, fast inte tillsammans. 
Favoritmusik?                                            
Ulf Lundell.  
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Samuel 
Schullström 
Ålder: 20 
 

Tomas 
Magnusson 
Målvakts-
tränare 
Ålder: 53 


