
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

Hej alla IFK-are!! 
 

  
De flesta av er känner säkert igen 
mig, dock inte de allra yngsta. 
Åren 1976-2003 arbetade jag på IFK 
Åmåls kansli på Kamratgården och 
tror mig därför ha en ganska god 
kännedom om föreningen. 
Men det har säkert hänt en hel del 
de senaste 11 åren och det får jag 
försöka informera mig om. 
I december 2003 flyttade jag till 
Varberg, en trivsam stad på väst-
kusten, men är nu tillbaka i Åmål. 
I februari 2014 blev jag pensionär, 
något som jag knappt kan fatta. 
Jag känner att jag har mer att ge och 
skulle vilja ägna en del av tiden att 
ideellt ställa upp för min ”gamla” 
förening – IFK Åmål, alltså. 
Detta månadsblad är en idé, som jag 
skulle vilja testa. Min tanke är att 
komma med lite aktuell information, 
presentera spelare, ledare, funktion-
ärer och andra intressanta personer i 
föreningen.  I detta blad vill jag även 
ge plats åt en del tänkvärda ord, 
kinesiska ordspråk, som ligger mig 
varmt om hjärtat. Vi får se om det 
slår väl ut med dessa och det övriga 
innehållet. 
 

Månadens tänkvärda ord: 

 
 

Bara när alla bidrar med sin brasved 
kan de bygga upp en stark eld. 
Kinesiskt ordspråk 

Spelarprofilen 
 

   
Position i laget: Mittback                                    

Moderklubb: IFK Åmål 

Vilka är dina starka sidor som 
spelare? 
Huvudspel, positionssäker, pådrivare, 
tungt skott, brytsäker. 

Vad skulle du vilja förbättra? 
Precisionen på frisparkar, snabbhet. 

Vilka är lagets starka sidor? 
Organisation, disciplin och omställ-
ningsspel. 

Vad kan förbättras inom laget? 
Allt. 

Favoritklubb utöver IFK Åmål? 
Djurgårdens IF. 

Favoritspelare på elitnivå? 
Olof Mellberg. 

Utövar du eller har du utövat någon 
annan idrott?  
Golf. 

Andra intressen? 
Vänner, familj och flickvännen Jose-
fin. 

Favoritmat? 
Mamma Maries hemmagjorda kött-
bullar med mos. 

Favoritmusik? 
Thåström. 
 
 

Ledarprofilen 
 

   
 
Antal säsonger i föreningen?  
Första säsongen. 

Varför blev det IFK Åmål? 
Jag ville träna ett bra lag, som är ungt 
och utvecklingsbart. 

Har du varit aktiv fotbollsspelare? 
Ja, jag har spelat tills 35-årsåldern. 

Tidigare tränaruppdrag? 
Melleruds IF, IK Oddevold, Åsebro IF. 

Vilka är lagets starka sidor? 
Försvarsspelet har varit bra under 
hela våren. 

Vad skulle du vilja förbättra med 
laget?  
Man behöver förbättra allting i ett 
lag, men att få ett bra och tryggt  
passningsspel känns viktigt för att ta 
nästa steg. 

Favortiklubb utöver IFK Åmål? 
Arsenal. 

Favoritspelare på elitnivå? 
Patrik Viera. 

Har du utövat någon annan idrott? 
Nej. 

Favoritmat? 
Min frus pastagryta. 
Favoritmusik? 
Ingen speciell. Jag lyssnar på det 
mesta. 
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