Victor Eriksson (B) 25:-

Kristoffer Lund (B) 45:-

Daniel Lindgren (MF) 35:-

Joakim Sundkvist (MF) 45:-

Snacka om att vara stenhård, viker inte en
tum! Billigt och attraktivt pris pågrund av
brist på speltid tidigare år. Kan genombrottet
komma i år?

Mannen med den berömda hårväxten &
glidtacklingarna. Vill du ha en klippa att luta
dig emot där bak är denna uttagning ett
måste! Skadad under våren.

Spelade en del förra året innan en skada
satte stopp. Hur mycket prioriterar Daniel
fotbollen i år? En nyttig spelare att ha tillgång
till i truppen.

El Capitano, nordupplands Yaya Toure ger
alltid 100%. Tyvärr så är löpkapaciteten till
hans nackdel. Storängen nästa!
Månkarbos hjärta och själ!

Niklas Karlsson (B) 25:-

Jonas Eriksson (MF) 25:-

Appon Löfgren (MF) 35:-

Simon Sjöberg (F) 25:-

Träsktrollet från ubblixbo. Är han mogen nog
för att få chansen i år eller kan det va för
tidigt in på hans karriär? Otroligt viktig för
Månkarbo IF!

Har nu tagit steget ner som mittback, fick en
heldel speltid under föregående år. Hur
mycket blir det i år? Bra passningsfot &
vinnarskalle.

Har nu gjort sin första säsong i Månkarbo IF.
Kommer han lira i år eller bara ligga på
playan i Thailand? Grym teknik och snabba
fötter.

Mannen myten har skolat om sig själv från
målvakt till tung centertank. Tar han chansen
i år? Årets skyttekung i Div 7 Norra förra
säsongen.

Daniel Henriksson (B) 35:-

Felix Ingemarsson (MF) 25:-

Johan Ohlström (MF) 35:-

Hugo Eriksson (F) 35:-

Här kan precis vad som helst hända, speciellt
utanför plan. Våran egna lilla galning, men på
plan så vet vi alla vilken hög lägstanivå
Danne har.

Munnen går i ett, vet han själv vad han pratar
om ibland? Men oj vilka framsteg han har
gjort hittills! Kommer det att tas fler? Hal &
lurig på plan.

Ett bra tillskott i truppen från våra "vänner"
från vendel inför förra säsongen. Enligt
mätningar löper Johan 4 mil/match i snitt. En
riktig slitvarg!

Kommer denna lirare fortsätta hitta nätet i
år? Lever mycket på sin kraftfullhet och
styrka i luftrummet. Skämt o sido, grymt lurig
och bra målskytt.

August Karlsson (B) 35:-

Oskar Lövström (MF) 25:-

Simon Pettersson (MF) 35:-

Mattias Jansson (F) 35:-

Spelskicklig back med bra blick för spelet &
bra fysik. Men hur är det med flåset herr
Karlsson, blivit några fler spyor? Får han vara
skadefri i år?

En spelare med enorma lungor som verkar
kunna springa hur långt som helst. Hur
mycket speltid kommer Oskar att få i år?
Utvecklades mycket förra året.

Klubbens joker, engagerad i det mesta. Precis
som Wiktor, så vet man vad man får ut
oavsett position. En mästare på att tråckla
med sig bollen.

Matte ser ut att ha ett bättre flås i år än
tidigare, kan det belöna sig på planen?
Kommer Matte plocka fram den
världsberömda bögälgen i år igen?

Philip Larsson (B) 35:-

Emil Norlin (MF) 25:-

Linus Sunesson (MF) 35:-

Pontus Parling (F) 35:-

En otrolig arbetskapacitet, och kämparglöd.
Kan detta bli herr Larssons år? Årets
skyttekung?

Ytterligare ett brödrapar i klubben, Norlin x2,
riktigt kul! Blir det speltid i a-laget eller får
Emil börja jobba sig upp från b-laget?

Sprider bra stämning kring laget. Men hur
mycket kommer Linus att vara med i år med
tanke på skador och nytillskotten i familjen?
Bra fart och skott.

Skolades förra året om till box-to-box
mittfältare. Hur mycket spelande blir det i år
då han tränar klubbens damlag? Säsongen då
åldern kommer ikapp?

Gustav Norlin (B) 35:-

Simon Gunnarsson (MF) 35:-

Wiktor Svensson (MF) 35:-

Rikard Svensson (F) 35:-

Månkarbos egna Diaby, som nu är skadefri!
Kommer han i år få visa den potentialen han
har? En offensiv ytterback som kan ge extra
poäng till ditt lag.

Spelar bäst med farsan vid sin sida. Hur klarar
han sig i år utan honom?! Flyter fram på plan,
duktig dribbler. Tar ytterligare framsteg i år?

MIF:s mysgubbe, kan bli placerad på vilken
position som helst och han klarar av det
utmärkt, ger alltid allt. Tillbaka efter mycket
skador förra året.

Vår mest rutinerade spelare har sett pigg ut
på försäsongen. Inleder nu sin 20:e säsong i
a-laget, kröner han det med att bli årets
skyttekung?

Martin Westin (B) 35:-

Tobias Jansson (MF) 35:-

Robin Andersson (MF) 45:-

Emil Lindgren (F) 45:-

Går rykten om en skadad hand från
Vemdalens pister/nattliv(?) Kommer den
stoppa denna back från spel? Uppryckning,
fotboll spelas med fötterna Martin!

Ytterligare en återvändare, riktigt kul att ha
han tillbaka. Får han sitt stora genombrott i
år? Bra blick för spelet och bra passningsfot.

Har nu gjort 1 säsong på Tallen sen
återkomsten. Oerhört viktig om vi ska va
med uppe i toppen. Klarar han sig utan
Freddie på plan? Många gula kort?

Våran egna Speedy Gonzalez, oerhört snabb!
Men hur var de nu? Vad va viktigast,
resultatet i matchen eller målskyttet? Grym
målskytt & djupledslöpare.

Daniel Öhlund (B) 35:-

Rasmus Jensen (MF) 35:-

Joakim Blomquist (MF) 45:-

Jacob Pettersson (F) 45:-

Danne har alltid trollerilådan nära till hands.
Slappheten själv! Men när han väl kommer ut
på fotbollsplanen så vet vi alla vad han går
för.

Klubbens nya spillevink. Bjuder på de extra.
Men pallar han verkligen pressen i nya
klubbdräkten? Bra energi på plan och ska bli
kul att följa i år.

Grym värvning föregående säsong som levde
upp till de högt ställda förväntningarna och
blev klubbens skyttekung. Härlig speed och
ett grymt skott.

Månkarbos Ibra. Grymt stark & bra
targetspelare, men va tycks om hemjobbet?
Kommer han kunna slita sig från gymmet &
lira nån fotboll säsongen 2017?

Pierre Lindgren (B) 45:-

Jesper Käll (MF) 35:-

Rickard Pettersson (MF) 45:-

Har nu 2 säsonger i den röda tröjan, som han
klarat av med bravur. Tycker själv han borde
va forward, men avsluten visar att det förblir
mittback.

Jesper? Jonas? Hmm? Det vi vet är att det är
Johans pöjk.
Hatar att förlora, går från klarhet till klarhet
hela tiden. Kan detta va årets bästa köp?

Inblandad i mycket på plan, men görs det
tillräckligt med mål? Drömmer om att hjälpa
sin moderklubb högre upp i seriesystemet,
sker det i år?

Köp din femma här
guldfemman.se/mankarbo-if
Pris 160 kr, varav 80 kr går direkt till klubbkassan

Så funkar det! Köp din femma direkt på hemsidan, adressen till tävlingen hittar du här till vänster
under rubriken "köp din femma här". Ditt eget drömlag ska bestå av fem spelare som plockar
poäng till dig under säsongen. Hitta på ett lagnamn och välj kapten. Du är nu med och tävlar om
ära, prestige och väldigt fina priser - samtidigt som du bidrar med en rejäl slant till klubbkassan!

