
IFK-BLADET OKTOBER 2017 
Fullsatt när de yngre ungdoms-
spelarna avslutade säsongen
I början av oktober hade IFK Åmåls 
ungdomsspelare födda 2004-10 sin 
säsongsavslutning på Kamratgården.
Prisutdelning, fika till föräldrarna och 
korv med bröd och festis till barnen 
var programpunkterna.
Här kommer några lagbilder.
Pristagarna kommer att presenteras i 
Åmåls-Kamraten i december. Prisut-
delarna var Egzon Binaku, Hossam
Kaawach och Simon Schullström.

     
   

 
Pojkar f. 2010
Ledare: 
Lars Olofsson
Emma Dahle

P 07-laget
Ledare: Bjarne Gårdebratt och Lars Olofsson

P 06-laget
Ledare: Per von Krogh och Ulf Godtman

T.v.: P 09-laget
Ledare: Joakim
Hansson och Stef-
an Karlsson

T.h.: P 08-laget
Ledare: Bjarne
Gårdebratt och  
Lars Olofsson

P 05-laget
Ledare: Per von Krogh och Ulf Godtman

P 04-laget
Ledare: Patrik Svensson och Sahir Al Dousari



De äldre pojklagen avslutade 
säsongen med innebandy.

På lördagseftermiddagen satte de 
äldre pojklagen, 2000-03, punkt för 
den gångna säsongen. Ledarna hade 
denna gång valt att avsluta med en
turnering i innebandy.

Matcherna spelades i Kristinebergs-
hallen som en enkelserie med fem 
lag. Ett av dessa var ledarlaget. Och 
det blev detta som till slut drog det 
längsta strået.
Man kanske kan säga att det var 
rutinen som  avgjorde. Konditionen 
var väl så där.

När turneringen var över vidtog 
prisutdelning. Alla fick varsin 
minnesstatyett och dessutom 
utdelades individuella priser. Pris-
tagarna kommer att presenteras 
i nästa nummer av Åmåls-Kamra-
ten, som utkommer i december.

Det segrande ledarlaget:
Bakre raden fr.v.: Per-Olof Johansson, Mikael 
Schützer, Stefan Nilsson och Jörgen Magnusson.
Längst fram: Simon Schullström
Inget fel på glädjen. Men det bör noteras att 
slutsegern var inte klar när bilden togs.

Det var stundtals mycket fartfyllt. Simon Schullström har 
släppt golvkontakten och laddar för skott.

Var är bollen? Men det verkar som om 
ledarna har läget under kontroll.

Ledarförsvaret är väl samlat. Det gäller att spela taktiskt och 
inte slösa på krafterna.

Stefan Nilsson har full koll på den 
lilla innebandybollen. Men han ville 
även ha koll på matchtiden. Trött-
hetssymptom?

Turneringen är över och det är dags för lite information och prisut-
delning.


