IFK-BLADET MARS 2016
Efter ett uppehåll i januari och februari är nu IFK-bladet tillbaka.
Den här månaden presenterar vi fyra
unga, lovande spelare som fått vara
med och känna på träning och spel i
a-laget. De får här berätta lite om sig
själva.

Ali
Jassim
Föd.år: 2000
Position:
Forward

Samuel
Broström
Föd.år: 2000
Position:
Central mittfältare
Hur är det att träna med a-laget?
Det känns väldigt bra, för det är väldigt bra för min utveckling.
Vilka är dina starka sidor som
spelare?
Svårt att säga själv, men jag har väl
bra bollkontroll, passningar och spelförståelse.
Vad skulle du vilja förbättra?
Jag skulle vilja förbättra mitt skott
samt fysiken.
Har du något mål med ditt fotbollsutövande?
Inget speciellt mål, men jag vill ju
komma så långt som möjligt och är
villig att ge det som krävs.
Favoritklubb på elitnivå?
FC Inter. I alla lägen.
Favoritspelare på elitnivå?
Zlatan Ibrahimovic, så klart.
Utövar eller har du utövat någon
annan idrott?
Ja, innebandy.
Andra intressen?
Jag spelar FIFA, när jag ej tränar.
Ibland plugg…

Hur är det att träna med a-laget?
Det är kul. Nya utmaningar. Bra
träning. Utvecklas mer.
Vilka är dina starka sidor som
spelare?
Att göra mål.
Vad skulle du vilja förbättra?
Min styrka.
Har du något mål med ditt fotbollsutövande?
Att komma så högt upp som möjligt.
Favoritklubb på elitnivå?
Juventus.
Favoritspelare på elitnivå?
Dybala (Juventus).
Utövar du eller har du utövat någon
annan idrott?
Innebandy.
Andra intressen?
Nej.

Hossam
Al-Dousari
Föd.år: 2001
Position:
Målvakt

Hur är det att träna med a-laget?
Jättekul. Vill fortsätta träna så mycket som möjligt. Jag utvecklas mycket.
Vilka är dina starka sidor som
spelare?
Att rädda mitt lag för att inte förlora.

Vara muren i målet.
Vad skulle du vilja förbättra?
Kondition, spänst och bli så bra på
fotboll, så jag blir elitspelare.
Har du något mål med ditt fotbollsutövande?
JAA!! Jag vill bli en professionell
spelare och satsar så mycket.
Favoritklubb på elitnivå?
Juventus.
Favoritspelare på elitnivå?
Buffon (Juventus)
Utövar eller har du utövat någon
annan idrott?
Ja, innebandy just nu. Ska sluta.
Andra intressen? Nej, bara fotboll.

Fredrik
Nordström
Föd.år: 2001
Position:
Central mittfältare
Hur är det att träna med a-laget?
Det är utvecklande för mig som spelare och det är roligt att få chansen
att spela med de äldre.
Vilka är dina starka sidor som
spelare?
Det är väl att jag är snabb och har
ett hyfsat skott. Svårt att säga.
Vad skulle du vilja förbättra?
Min styrka och teknik.
Har du något mål med ditt fotbollsutövande?
Ja, jag ska försöka komma så långt
som möjligt.
Favoritklubb på elitnivå?
Real Madrid.
Favoritspelare på elitnivå?
James Rodriguez (Real Madrid)
Utövar eller har du utövat någon
annan idrott?
Jag spelar innebandy.
Andra intressen: FIFA.

