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och kunde kvittera till 1-1 genom
Jakob Steen, som efter en fin dribbling slog till med vänstern.

P 10-sammandragning i Tösse
En solig och fin söndagsförmiddag.
Varför då inte ta en tur till närbelägna Tössevallen och kolla när IFK:s
P10-lag spelar sammandrag.
IFK-bladets red. gjorde ett besök och
redovisar här lite text och bilder.
Bengtsfors IF – IFK Åmål 4-1

Bengtsfors går till anfall, men IFK ser
ut att reda ut situationen
Bengtsfors tog en tidig ledning i matchen med 1-0. Båda lagen visade
prov på bra passningsspel och fotbollskunnande för sin ålder.
Före paus ökade BIF på till 2-0 efter
en fin nick på hörna.

IFK-målvakten Liam Safatle hade flera situationer att avvärja och gjorde
det bra

Halvtidspaus och tränaren Ulf Godtman passar på att ge sina spelare
några goda råd inför den andra halvleken

”In med bollen i mål” vill nog BIFarna. Red. vet ej säkert om så blev
fallet den här gången. Bollen syns
dock alldeles intill nr 14 i Bengtsfors.
De rödklädda BIF-arna kunde sedan
öka på sin ledning till både 3-0 och
4-0. Men strax före slutsignalen fick
IFK sin välförtjänta reducering, 1-4.
Jakob Steen fick till ett riktigt bra
skott på distans och bengtsforsmålvakten kunde inte stoppa detta.
IFK-målvakten Liam Safatle måste få
ett plus. Han svarade för många fina
räddningar, som gjorde att förlusten
inte blev större.
IFK Åmål – Melleruds IF 3-6

Framåt IFK!! skulle man kunna säga
här.
Men MIF återtog ledningen, 1-2,
fortsatte att göra mål och hade 1-5
innan Jakob Steen på nytt kunde reducera till 2-5. Elias Burman gjorde
en lång raid på vänsterkanten och
passade till Jakob, som avslutade
säkert.
IFK reducerade igen, till 3-5. Alvar
Eriksson fick på en riktig pärla med
vänstern och målvakten var chanslös.
Slutresultatet fastställdes till 3-6
efter en hörnretur. Även i denna
match visade båda lagen prov på ett
fint passningsspel och kunnande.

MIF är uppe och oroar nära IFK-buren

IFK-spelarna hade lite problem med
sina motståndare, som överlag var
lite större och starkare.

Liam Safatle var bra i IFK-målet.
Här IFK uppe i ett anfall

IFK går till anfall. Här är det Tobias
Nordström som laddar för skott

Mellerud tog ledningen med 0-1
efter ett snyggt skott från höger och
stolpe in. Men IFK-arna kämpade på

--- --- --- --- --- --- --- -OBS – NYTT!! Om du vill se bilderna i
ett större format gå då in under rubriken ”För supporter” och klicka dig
fram.

