IFK-BLADET OKTOBER 2015 – UNGDOMSEXTRA
Trevligt som vanligt på IFK Åmåls
ungdomsavslutning i fotboll
Det var som vanligt en god stämning
och hög volym, när IFK Åmåls ungdomsspelare hade sin traditionella
säsongsavslutning på Kamratgården.
Prisutdelning, pizza, fika, musik och
lite underhållning och lekar ingick i
programmet.

Hög stämning som det skall vara vid
ett tillfälle som detta
Chrille hade engagerats som lekledare och dj och han skötte som vanligt
den uppgiften med bravur.
Vad gällde lekarna så skulle ungdomarna fästa så många klädnypor eller
”klisterpluppar” på sina resp. ledare
som det var möjligt. Det gjorde säkert ont i ett och annat öra eller näsa,
men det gällde naturligtvis att hålla
masken. Att blåsa ballonger var en
annan uppgift för ledarna.

Prisutdelaren David Högfält i mitten
flankerad av ledarna i P 02-laget,
Peter Svahn, t.v. och Jörgen Magnusson
Lagföräldrarna Katja Rydholm, Marie
Sundström, Pia Thorup, Nicole van
Asserma, Lena Eriksson och Ingela
Nordström skötte serveringen av pizza och fika på ett utomordentligt
sätt.

Fr.v.: Anis Khaled, Mohammed Almobayed och Albin Svensson tilldelades
uppmuntringspriser i P 04-laget
Ledarna för de olika lagen berättade
vad resp. lag gjort under säsongen i
form av träningar och matcher.

Uppmuntringspriser i P 02-laget till:
Fr. v.: Makki Sharif, Jonathan Magnusson och Edvin Sundström
T.v. Stellan Nyqvist tillsammans med
Julian Forsvik, som fick Märta och
Inge Thörnlunds hpr samt Hassan
Al Dousari, som tilldelades Carl Belsings hpr
Inga spelare behövde gå tomhänta
hem, utan alla som deltagit under
säsongen fick varsin statyett. Dessutom utdelades individuella priser.

Spelarna i P 04-laget gillar pizza...

Här gäller det att blåsa så länge luften räcker och ballongen inte spricker
Fr. Ulf Godtman, Tommy Burman,
Bjarne Gårdebratt och Lars Olofsson
Som prisutdelare tillsammans med
lagledarna hade denna gång David
Högfält från a-laget engagerats.
Gamla IFK-are representerades den
här gången av Stellan Nyqvist.

… liksom spelarna i P 02-laget
Bjarne t.h. har många klädnypor

OBS!!! Fler och lite större bilder på
nästa sida.

Spelarna i det yngsta laget, P 07/08, tillsammans med
sina ledare Lars Olofsson och Bjarne Gårdebratt

Här ser vi P 04-laget med ledarna Sahir Al Dousari, Patrik
Svensson och Essam Sharif.

Här är P05/06-laget tillsammans med ledarna Ulf Godtman och Tommy Burman

De äldsta på den här avslutningen var P 02-laget.
Ledare: Jörgen Magnusson och Peter Svahn

