
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

God stämning på IFK Åmåls 
fotbollsavslutning. 

Nu har IFK Åmål lagt säsongen 2014 
bakom sig. Det skedde genom en av-
slutningsfest på Kamratgården i lör-
dags. Men man kunde verkligen inte 
märka att det vara ett lag som åkt ur 
serien. Nej, tvärtom. Stämningen var 
fantastisk och spelarna själva bidrog 
starkt till detta. Det märktes inte 
minst när de entusiastiskt tog komm-
andot i de nykomponerade allsånger-
na, som verkligen föll dem i smaken. 
 

 
Här ses några av spelarna 

 
Kvällen inleddes med att avnjuta po-
tatissallad med gott kött och sallad. 
Senare på kvällen serverades kaffe 
och tårta. Efter maten var det dags 
för prisutdelning, som Lars-Göran 
Gustafsson och Bernt Nilsson höll i 
med hjälp av ordf. Jan-Eric Thorin 
som prisutdelare. 
 

 
Lars-Göran och Bernt hade hand om 
prisutdelningen 
 
Trots att det blev degradering till div. 

3 nästa säsong, så måste man säga 

att laget gjort en bra insats. Att åka 

ur en serie på 30 inspelade poäng är 

ju ganska tufft 

Innan det var dags för spelarna att få 

sina priser uppmärksammades ledare 

och funktionärer, som på olika sätt 

hjälpt till under säsongen. 

 
Göran, Stig, Jan-Eric, Olle och Bosse 
 
Störst uppskattning från spelartrup-

pen får man nog säga att Eva Petters-

son fick. Hon har efter varje torsdags-

träning sett till att spelarna fått en 

smaklig måltid 

 

 
Jan-Eric och Eva 
 

 
Daniel och Jan-Eric 
 

 
Jesper och Jan-Eric 

Ett speciellt pris, skänkt av Sten Lind-

ström och Kristina Pettersson  fick 

John Stenberg ta emot i egenskap av 

bäste målskytt i a-laget. Det bestod 

av ett fint inramat foto av ”Säffle-

Gunnar” Andersson, som blev proffs i 

Olympic Marseille. Han är den mest 

framgångsrike spelare genom tiderna 

som representerat IFK Åmål och Olle 

Augustsson gjorde en kort historik 

över hans karriär. 

 
John och Olle 

 

        
                

  
 

  
  

Benjamin 
Rehnlund 
 
”Årets pres-
tation” 
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Samuel 
Schullström 
 
”Årets komet ” 

Marcus 
Börjesson 
 
”Sven Öqvists 
minne” 


