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Bernt - en aktiv fotbollsordför- 
ande
   Bernt
   Nilsson är
   ordförande i
   fotbollssek.

   Här ses han  
	 	 	 med	tvätt-
	 	 	 korgen	utan-
	 	 	 för	Örnäsval-
	 	 	 lens	omkläd-
   ningsrum

Bernt har som det heter ”många 
strängar på sin lyra”.  Förutom att 
han leder sektionsarbetet är han när-
varande på alla a-lagsträningar, har 
kontakt med spelare och tränare 
samt sköter även mycket av spelar-
nas tvätt.

IFK:s P 01-lag trea i serien efter 
seger mot Mellerud  

Bollen	har	precis	hamnat	i	MIF-buren	
och	segern	med	2-1	är	ett	faktum

IFK:s P 01-lag mötte i den avslutande 
omgången Melleruds IF på Örnäsval-
len. Före denna match innehade MIF 
tredjeplatsen, men vid en ev. seger 
skulle IFK gå om. 
Detta var precis vad som hände, men 
det satt långt inne. Mellerud tog led-
ningen, men hemmalaget kvitterade 
och det såg ut som om att det skulle 
bli ett oavgjort resultat. Men våra 
blåvita gav inte upp utan kunde göra 
vinstmålet strax före slutsignalen.

Frisbeetävling - pausaktivitet i
”seriefinalen” mot Melleruds IF

Tommy Burman och Ulf Godtman i
P	05-06-lagen	sålde	frisbee	till	paus-
tävlingen

Saidu Fofanah har tränat med
BK Häcken
   
   Fr.v.:	Emil	Al-
   exandersson,
	 	 	 tränare	i	U	19
	 	 	 Simon	Hed-
’	 	 	 lund,	tidigare
	 	 	 IFK-spelare
   och Saidu
   Fofanah

IFK mittfältsmotor Saidu Fofanah be-
sökte i måndags allsvenska BK Häck-
en för att på träning visa upp sitt kun-
nande. De blev så pass imponerade 
att han blev inbjudan att komma dit 
även torsdag och fredag.

Här	ses	Saidu	i	blå	väst	i	kontakt	med
bollen

Höstens poängpromenader av-
slutade
På onsdagskvällen genomfördes den 
femte och sista av höstens poäng-
promenader i Örnässkogen. Deltagar-
antalet har varit lite lägre än under 
våren, men man ser att det är många 
”trogna” som återkommer vecka 
efter vecka. Avslutningskvällen var
det P 07-laget som svarade för arran-
gemanget.

 

Lars Olofsson och sonen Erik säljer 
startkort	till	kvällens	första	besökare

Här	ses	den	kökspersonal	som	inled-
de:	Fr.v.:	Björn	Forsvik,	Marcus	Hult-
feldt och Katja Rydholm
(Björn	och	Marcus	blev	sedan	”utbyt-
ta”	mot	två	kvinnliga	medarbetare)

Månadens tänkvärda ord:

   Var inte rädd för det
   långsamma framåt-
   skridandet, var bara
   rädd för stillaståen-
   det

   Kinesiskt ordspråk


