
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                 

Vi presenterar P 07/08-ledarna! 
Därmed har vi nu gått igenom alla 
ungdomslagen i fotboll. 
 
 

Höstmöte 
Föreningens höstmöte äger rum 
måndagen den 30/11 kl. 19.00. 
Val av fotbollssektion för 2016 är 
huvudpunkten på dagordningen. 
Vi hoppas på stor uppslutning. 
 
 

Julmarknad 
Föreningens mångåriga arrangemang 
Julmarknaden äger rum  
Söndagen den 6/12, kl. 13.00-17.00 
på Åmåls torg. 
Där kan man köpa lotter i våra tom-
bolor, gissa på grisens vikt, titta på 
”Julparaden” och luciakröningen. 
 
 

Utbildning för ungdomsledarna i 
fotboll 
Vid det möte som ungdomsledarna 
hade i början av november var intres-
set att genomgå en tränarutbildning, 
s.k C-diplom stort. 
Nu skall det bli av. Starten sker den 
7:e och 8:e december kl. 18.00 – 
21.00. Kvällarna inleds med teori på 
Kamratgården och sedan blir det 
praktik med övningstrupp i B-hallen. 
Bollhallen var tyvärr upptagen. 
Därefter blir det ytterligare två kurs-
kvällar i januari för att vara berättig-
ad till C-diplomet.  

---     -----     -----     ----- 

 
 
 
Läraren kan öppna dörrar, men du 
måste själv gå in. 
 
Kinesiskt ordspråk 

 
  
Familj:  Sambo och två barn. 

Har du varit aktiv fotbollsspelare?  
Bara som ungdomsspelare. 

Hur länge har du varit 
ledare/tränare i föreningen?               
Det här är första året. 

Vad är det bästa med att vara 
ungdomsledare?                                 
Att se barnen ha roligt på träning och 
matcher. 

Hur många spelare är ni i detta lag? 
15-20 st. 

Hade ni någon målsättning inför 
denna säsong?                                                         
Få barnen att förstå att fotboll är ett 
lagspel och att alla i laget är viktiga. 

Har ni deltagit  i någon cup i år? 
Åseglass cup i Åsebro. 

Favoritlag på elitnivå?                             
Degerfors i superettan. 

Favoritspelare på elitnivå?          
Ingen för tillfället. Olof Mellberg när 
han var aktiv. 

Vad gör dig glad?       
Glada barn! 

Vad gör dig arg eller ledsen?              
Svikna löften. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Familj: Sofia, barnen Carl, Oscar, Ali-
ce, Beatrice och hunden Melker. 

Har du varit aktiv fotbollsspelare? 
Ja 
 
Hur länge har du varit 
ledare/tränare i föreningen?  
I två säsonger.  
 
Vad är det bästa med att vara 
ungdomsledare? 
Att se hur barnen utvecklas och gläd-
jen som finns när de spelar. 
 
Hur många spelare är ni i detta lag? 
Vi är c:a 20 spelare i åldrarna 6-8 år. 
                                                                         
Hade ni någon målsättning med 
denna säsong?  
I den här åldern är det viktigaste att 
barnen tycker det är roligt med fot-
boll och att de vill fortsätta spela. Så 
målsättningen har varit att ha roligt 
helt enkelt. 
 
Har ni deltagit i någon cup i år?   
Ja, Åse glass cup i somras. Mycket 
uppskattat och roligt. 

Favoritlag på elitnivå?  
Hammarby. 

Favoritspelare på elitnivå?   
Zlatan. 
Vad gör dig glad?  
Det är mycket som gör mig glad, men 
att se barnen glada är det som smäll-
er högst. 
Vad gör dig arg eller ledsen?    
Orättvisor. 

IFK-BLADET NOVEMBER 2015 - LEDAREXTRA  

 

 

 

 

Lars 
Olofsson 
 
Ålder: 44 år  
Arbete: 
Produktions- 
planerare 
 
 
 
 

Månadens 

tänkvärda 

ord: 

Bjarne 
Gårdebratt 
 
Ålder: 48 år 
Arbete: 
Web och re-
klam, Askås 
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