IFK-BLADET OKTOBER 2014 - UNGDOMSEXTRA
Trivsamt och festligt på IFK Åmåls
ungdomsavslutning i fotboll.
Det var en härlig stämning och ganska hög volym, när IFK Åmåls ungdomsspelare i fotboll i onsdags kväll
satte punkt för den gångna säsongen.
Det skedde genom en avslutningsfest
på Kamratgården med prisutdelning,
Fr.v: Mattias Mörch, Carl Johansson
pizza, fika och musik. Trots att det
och Rinor Hajzeri, P 03-04
f.n. är brist på äldre ungdomar, 14-16
år, var Kamratgården välfylld och
Inga spelare behövde gå tomhänta
många föräldrar var där.
hem, utan alla som deltagit under säsongen fick varsin statyett. Dessutom
utdelades individuella priser.
De yngsta, som deltagit i ”bollkul”
fick gå fram först och för dem var det
stort att få hämta sitt första pris i
karriären och dessutom få applåder.

Fr.v: Ramzan Didigova, Axel Eriksson,
Sebastian Schützer och Fredrik Nordström, P 01.
Ledarna blev inte heller lottlösa, utan
fick mottaga blommor som tack för
sina insatser under året.
Vi får heller inte glömma att nämna
de föräldrar som ordnade så att barnen fick pizza och de vuxna kaffe och
kaka. De bidrog också till att det blev
en mycket lyckad afton på Kamratgården.

Dj:n Chrille fixade musik o stämning
Chrille var dj och han bidrog starkt till
att det blev en trevlig tillställning.
Hans ”intron” när lagen kallades fram
till scenen var en bra ”grej. Han ordnade dessutom en lekfull ”tävling”
Fr. v: Tim van Assema, Josef Landälv
mellan ledarna, som fick visa prov på
och Kevin Munther, pokalvinnare.
lite olika praktiska moment.

Ingela Nordström och Lena Eriksson
serverade pizza.

Ledarna för resp. lag berättade vad
laget presterat under säsongen och
man imponerades av de resultat som
uppnåtts.

Prisutdelarna från a-laget.
Fr.v: Hossam, Samuel, Jesper, Egzon.
Fyra a-lagsspelare Jesper, Samuel,
Egzon och Hossam medverkade som
prisutdelare och detta uppskattades
naturligtvis av alla. Gamla IFK-are,
representerades av dess ordförande
Kjell Pettersson.

Fr.v: Nicole van Assema, Marika Simo
och Pia Thorup Steen serverade kaffe.

Fr.v: Nazhme Shhadie, Adam Hjertén, OBS!! Fler bilder på nästa sida.
Albin Johansson, Mohammed Ali och
Sebastian Svahn, P 02.

Här ses deltagarna i ”bollkul”, födda 2007-08

De något äldre spelarna i P 05-06

Dessa spelare tillhör P 03-04

…….och här har vi P 02

Spelarna i P 01 är f.n. äldst bland ungdomslagen

Här ser vi några av ledarna för de olika lagen

