IFK-BLADET OKTOBER 2015 – FOTBOLLSSEXTRA
Festligt och trevligt på IFK Åmåls
fotbollsavslutning

Ebo
Nu har IFK Åmål lagt seniorsäsongen
Eduam
2015 bakom sig. Det skedde genom
den avslutningsfest, som ägde rum
tilldelades
på Kamratgården i lördags.
Skyttepriset
Tidigare under eftermiddagen hade
laget spelat den tredje och helt avgörande kvalmatchen mot Alingsås IF.
Men trots att det blev seger med 1-0
räckte det inte för att säkra kontraktProgrammet inleddes med en fotet i div. 3.
bollsquiz, där hälften av frågorna
handlade om fotboll och de övriga,
av skiftande slag, som verkligen satte
allmänbildningen på prov. Tre av
deltagarna lyckades få ihop alla 12
rätt. Men bäst på skil-jefrågan av
dessa var Argjend Molla-polci, som
därför blev kvällens
”Champion”.
Ledarna för a-laget fick present och
Sedan var det dags att gå loss på
blommor.
matbordet. Menyn bestod av potatisFr.v.: Peter Thorin, Peter Svensson,
sallad med gott kött och sallad.
Thomas Magnusson, Björn RehnLite senare på kvällen serverades
ström och Jörgen Magnusson.
kaffe och kaka.
Men spelare och ledare hade, åtminstone utåt sett, lyckats komma över
degraderingen till div. 4 och höll humöret uppe väldigt bra.
Stämningen var god hela kvällen.

Pristagare och prisutdelare samlade
Överst: Bernt Nilsson, prisutdelare
Fr. v.: Jörgen Magnusson, Emil Karlsson, Christian Patrascoiu, Zakariah
Epplette, Benjamin Rehnlund, Gabriel
Nkamga, Ebo Eduam och Olle Augustsson, prisutdelare
Till spelarna utdelades följande priser:
Årets klippa: Jörgen Magnusson
Årets komet: Emil Karlsson
Årets prestation: Benjamin Rehnlund
Fair Play: Zakariah Epplette
Skyttepris: Ebo Eduam
Sven Öqvists minne: Gabriel Nkamga

Gabriel
Nkamga
mottog
Sven Öqvists
minne
Hela laget är samlat tillsammans
med prisutdelaren Olle Augustsson.
Humöret är på topp

Dags för prisutdelning, som förrätta- ----- ----- ----- ----- ----des av sektionsordf. Bernt Nilsson
och styrelseledamoten Olle AugustsHär ses de funktionärer som avtacka- son.
Månadens
des för sina insatser under säsongen Ledarna för laget fick gå fram först
tänkvärda
Överst: Bernt Nilsson, prisutdelare
och de förärades med en present och
ord:
Fr.. Bengt ”Ludde” Lundberg, Eva
blommor.
Pettersson, Tony Alexandersson, Bo
Därefter var det dags för några funkPettersson samt Olle Augustsson,
tionärer som varit viktiga under säsKommer du med lösningen eller
prisutdelare
ongen i samband med träningar och
är du en del av problemet?
matcher.
Kinesiskt ordspråk

