
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                               

IFK Åmåls P 14 –lag har haft sin 
avslutning 
Sedan ett antal år tillbaka brukar det 
äldsta av ungdomslagen ha sin av-
slutning på egen hand. 
I år skedde det genom ett annat upp-
lägg. Laget hade nämligen hyrt Rack-
ethallen, så det blev ingen längre 
flytt. 
 

 
Lennart Tjus och Egzon Binaku bilda-
de ett dubbelpar i badminton 
 
Tillställningen inleddes med att spel-
are och ledare möttes i de tre sporter 
som bedrivs i denna hall: tennis, bad-
minton och badminton. 
Därefter var det dags att njuta av den 
traditionella pizzan. 
Inbjuden gäst var IFK Åmåls senaste 
export till allsvenskan, nämligen 
Egzon Binaku. Han spelar som bekant 
i BK Häcken.  
 

 
Pizzan är avklarad och spelarna vänt-
ar på prisutdelningen 
 
Ledarna berättade först vad laget 
haft för sig under säsongen i form av 
träningar och matcher. Stefan Nils-
son tackade Gabriel N Kamga för vad 
han uträttat tillsammans med Christ-

ian Patrascoui. Det har skett en myc-
ket positiv utveckling sedan man 
startade i våras. 
 

 
De här spelarna fick varsitt uppmunt-
ringspris. 
Fr.v.: Ardit Hoti, Emil Nilsson, Hossam 
Al Dousari och Sebastian Schûtzer 
 
Den här säsongen blev det spel i en 
av värmlandsserierna och en 4:e 
plats i denna. 
Stefan Nilsson ställde ett antal frågor 
till Egzon, så att spelarna fick en upp-
fattning om hur hans vardag ser ut i 
form av träning, matcher och fritid. 
Därefter var det dags för prisutdel-
ning. 
 

 
Egzon Binaku, t.v. delade ut Gamla 
IFK-ares kamratpokal till Fredrik 
Nordström. 
 
 
Alla spelare fick varsin statyett och 
diplom.  
Uppmuntringspriserna gick till Ardit 
Hoti, Hossan Al Dousari, Emil Nilsson 
och Sebastian Schûtzer. 
 
 
 

Fredrik Nordström fick mottaga 
Gamla IFK-ares kamratpokal och det 
var spelarna i laget som röstat fram 
detta. 
Ledarna fick också varsin gåva, som 
spelarna samlat ihop. 
 

 
Ledarna för årets P 14-lag: 
Fr.v.: Lennart Tjus, Mikael Schûtzer, 
Gabriel NKamga och Stefan Nilsson 
 
Efter prisutdelningen var det dags att 
återupptaga racketsporterna. 
 

 
Egzon och Gabriel trivdes tillsamm-
ans 
 
Nu gör laget ett uppehåll från fotboll. 
Laget kommer i januari att deltaga i 
Tössecupen i Bollhallen. 
Det kommer därför att bli träning i 
denna preliminärt i december. 
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Lärdom är långt mer värt än guld. 
Kinesiskt ordspråk    
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