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Fullsatt och trivsamt som vanligt 
på IFK:s ungdomsavslutning
Det var som vanligt en god stämning 
och lagom hög volym, när IFK Åmåls 
yngre ungdomsspelare, födda 2004-
09, hade sin säsongsavslutning på 
Kamratgården.
Prisutdelning fika till föräldrar och 
pizza till barnen, musik och lekar in-
gick i programmet.

            Christer ”Crille”
            Dahlin
            var dj, lekledare
            och konferen-
            cier

Christer ”Crille” Dahlin var som van-
ligt konferencier, dj och lekledare och 
hade denna gång hittat på nya lekar/
utmaningar mellan de olika lagens 
ledare och spelare. Några ledare fick 
stå ut med att få så många marsh-
mallows som möjligt instoppade i 
munnen. Andra blåste ballonger, 
fäste plåster eller placerade ring i 
snöre på en spik.

Här är det Bjarne Gårdebratt och 
Lars Olofsson som får smaka på 
mashmallows.

Och allt väckte naturligtvis skratt och 
jubel hos publiken.

            

Fr.v.: Alvar Eriksson, Daniel Åhl, Elias 
Burman och Fredrik Hansson i P 05- 
laget fick alla uppmuntringspriser.
Längst t.h. Jakob Steen, som fick ta 
emot ”Carl Belsings hpr”.

Fr.v.: Alaa din Harb, som mottog 
träningspriset, Belal Al Abdullah och 
Qaiss Sleibi, som tilldelades upp-
muntringspriser. Alla i P 04-laget.

Fr.v.: Hassan Al Dousari, fick priset
”Årets lirare” i P12-laget och Albin 
Svensson som  tilldelades ”Ungdoms-
sektionens kamratpokal P 12”.

                    Spelarna i P 09 började i 
                    våras i ”Bollkul” och fick
                     nu vara med om sin                       
         första säsongsavslutning.
         För dem är det naturligt- 
         vis extra roligt.

  

           Text och foto:
            Göte Larsson

Som prisutdelare hade denna gång 
Jesper Englund och Samuel Bro-
ström engagerats.
Lagföräldrar tog som vanligt hand om 
serveringen på allra bästa sätt.

Här ses några av P05-lagets spelare 
vänta på sin pizza

…… här är det P 04-spelare

Alla spelare fick varsin minnesstaty-
ett i form av en fotbollsspelare, så 
ingen behövde gå tomhänt hem.
Dessutom utdelades individuella pri-
ser till P 05- och P 04-spelarna.

 



De äldsta ungdomslagen har 
också haft sin avslutning.
Fredagen den 30 september hade 
de äldsta ungdomslagen i IFK sin 
säsongsavslutning.
Den ägde rum på Forsbacka golf-
klubb. 

A-lagsspelarna var också inbjudna
och tillsammans testade man hur 
det var att göra utslag på driving 
rangen. Man provade också på att 
putta och spela fotbollsgolf.
Allt detta var naturligtvis väldigt upp-
skattat.

När utomhusaktiviteterna var klara 
intog man den andra våningen i 
klubbhuset för att äta pizza och för-
rätta prisutdelning.

Fr.v.: Mohammed Jabr, Nazme Shhadie och Edwin Sund-
ström som alla tilldelades uppmuntringspriser i P 02-la-
get.

Fr.v.: Mattias Mörch, som fick motta ”Inge och Mär-
ta Thörnlunds hpr” och Jonahtan Magnusson,som 
tilldelades ”Ungdomssektionens kamratpokal P 14”

Fr.v.: Fawaz Ali Alshamas och Ardit Hoti, 
vilka båda fick mottaga uppmuntringspris i 
P 01-laget. Ali Jassim, som ej var närvaran-
de fick också detta pris.

Fr.v.: Samuel Broström fick motta ”Gamla IFK-ares
kamratpokal P 16” och Fredrik Nordström, som  
tilldelades ”Karin och Holger Gustafsons hpr”. 


