IFK-BLADET SEPTEMBER 2017
Det är mycket runt en fotbollsmatch
När det skall spelas en fotbollsmatch,
som t.ex. den mellan IFK Åmål och
KB Karlskoga på Örnäsvallen lördagen
den 16 sep., behövs det mer än två
lag och en domare för att det skall bli
en bra tillställning.
Red. har i detta nummer gjort ett
försök att dokumentera personer,
som finns utanför planen och som är
viktiga på olika sätt.
När man kommer till idrottsplatsen måste man naturligtvis passera
entrén och betala sin avgift. Det är
ju som bekant inte gratis att bedriva
idrott.

Skulle det vara så att det suger i
magen går detta också att fixa, t.ex.
med kaffe och hembakat bröd eller
en hamburgare och dricka.

I kiosken kan man köpa kaffe med
hembakat bröd, dricka godis m.m.
Fr. v. Tony Bratt, Bernt Nilsson och
Olle Augustsson är de som bemannar matchsekretariatet

		

Sedan många
           år tillbaka är
		
det
		
Bosse
Det är Eva Pettersson, som har hand
		
Pettersson
om grillen och säljer hamburgare och
		
man möter i
tjockkorv
		
entrén		
					
Det är inte vid alla arenor i serien,
		
som det finns bollpojkar, men IFK
Vill man sedan stödja föreningen
Åmål har och de sköter sig i de
och ta chansen att vinna en summa
pengar, så finns möjligheten att köpa allra flesta fall mycket bra. De ser
till att det finns bollar, så att spelet
en eller flera lotter. Om man då har
kan komma igång snabbt. Publiken
turen på sin sida, så lämnar man
föredrar naturligtvis att bollen är på
idrottsplatsen med en tjockare plånplanen och inte utanför.
bok än när man kom.

Den här matchen var det Peter
Aronsson som sålde lotter             

Matchsekretariatet fyller också en
viktig funktion, som en service till
publiken. Förutom information om
målskyttar, spelarbyten och varningar
får den även resultat från andra
matcher i serien.

Den här matchen hade bollpojkarna
hämtats från P 05-laget

Utan domare - ingen match, heter
det som bekant. Och det stämmer ju.
Även om spelarna själva har synpunkter och vill bestämma är det ju
domartrion som tar besluten. Och för
det allra mesta riktiga sådana.
		
			
                                         Matchdags:
		
Domaren
		
Admir Hasan		
begovic, Linus
		
Ekdén och
		
Jesper Banke		
myhr
För att det skall finnas ett lag behövs,
som ni vet, personer runt detta.
Utan tränare och lagledning, materialare och fotbollssektion skulle det
ju inte bli något.

Conny Johansson och Caue Benicio
tränar och coachar laget

Sedan måste vi naturligtvis nämna
publiken. För de båda lagen skulle
det naturligtvis kännas väldigt tråkigt
att spela inför tomma läktare. Och
för hemmalaget kan ju publikens
stöd vara skillnaden mellan vinst och
förlust.

Så här tomt var det naturligtvis inte
på matchen. Men det finns plats för
många fler än de som kom
För den unga publiken och då i synnerhet de som själva spelar fotboll är
ju våra a-lagsmatcher en möjlighet
att få inspiration, lära sig mer och
på så sätt bli en bättre spelare. Men
kanske finner de även en favorit som
de vill efterlikna.

Det finns gott om  plats för ombyte
på Örnäsvallen
Sen får vi naturligtvis inte glömma
alla våra sponsorer. Utan deras
stöd skulle det inte vara möjligt att
bedriva fotboll varken på denna eller
en lägre nivå. Om de inte är personligen närvarande, så finns de där
genom sina reklamskyltar, annonser i
programblad,matchbollar, reklam på
matchtröjor m.m.
Ett stort tack till Er!

Domaren Admir Hasanbegovic
skötte sig med den äran. Rörlig, bra
beslut och spelarkontakt

Här ses några av reklamskyltarna
som finns på kortsidan mot Hexpol

Här har han ett samtal med IFK:s
Jovan Radocaj

Här ses några av de unga i publiken,
nämligen delar av P 04-laget
Själva fotbollsplanen är ju naturligtvis jätteviktig.
Den skall skötas, klippas och linjeras
m.m. Och omklädningsrummen skall
städas. Detta arbete görs av föreningens båda vaktmästare.

I matchprogrambladet finns ett stort
antal företag som stöder föreningens
fotboll
Och skulle jag nu ha glömt någon, så
hoppas jag ni har överseende.
Tag plats! Nu blåser domaren igång
matchen!

Örnäsvallen har varit i ett mycket bra
skick den här säsongen, även om den
vid denna match var blöt efter allt
regn. Fotot är taget i juni.

Och de ser ut att ha förstått varandra och skiljs åt som vänner
När det gäller övriga bilder från
matchen hänvisas till matchreferatet
på denna hemsida. Och det blev som
bekant seger för IFK Åmål med 4-1.
Text och foto: Göte Larsson

