Pontus Norrby (MV) 25:-

Niclas Håkansson (B) 35:-

Kofi Asare (MF) 35:-

Danilo Al-Saed (MF) 45:-

En ung och lovade målvakt som
kommer från våran egen akademi

Stor och stark och en jäkligt bra
huvudspelare. En ledare på planen

Ung spännande spelare som kommer
från Djurgården. väldigt löpvillig och
farlig i och runt boxen

En riktig trollgubbe. Väldigt skicklig
en mot en. Kommer han få sitt stora
genombrott i år?

Hannes Sveijer (MV) 35:-

Mamadou Kouyate (B) 35:-

Isak Bråholm (MF) 35:-

John Jr Igbarumah (MF) 45:-

Klass målvakt som är på lån från
Sirius, var även med SIF förra
säsongen

Ny från IFK Luleå. Stor,hård mittback

Från Sirius. Offensiv mittfältare,
snabb och teknisk

Den Nigreanske trollgubben.
livsfarlig i boxen

Tobias Wennergrund (MV) 35:-

Zack Lindgren (B) 35:-

Noa Ersa Engberg (MF) 35:-

Jonathan Tesfay (MF) 45:-

Rutinerad målvakt, Lång
reaktionssnabb och har en väldig
räckvidd

Ny back från armeisk syrianksa

Väldigt spelskicklig mittfältare som
kan användas på flera positioner.

Ny från Sylvia. Väldigt spelskicklig
mittfältare

Jimmy Hansson (B) 35:-

Kevin Pacha (B) 35:-

Yannick Mukunzi (MF) 35:-

Marcus Hägg (F) 35:-

Mr SIF! behöver knappast någon
presentation. gör sin 15e säsong för
klubben. Vindsnabb ytterback

Stenhård back som alltid går in 110 i
duellerna. snabb och väldigt fin
uppspelsfot

En av seriens absolut bästa
innermittfältare, tillika
landslagsspelare. stenhård, ingen du
vill gå in i närkamp mot. extremt
skicklig med bollen

"Motståndarna darrar när Hägg är på
hugget"!!!

Tim Hartzell (B) 35:-

Gustav Thörn (B) 35:-

Martin Springfeldt (MF) 35:-

Jabir Abdihakim Ali (F) 45:-

Snabb och teknisk mittback som är
bra på huvudet.

Hård som sten och väldigt farlig på
fasta situationer. ryggraden i sif

Snabb, outtröttlig och laser precision
i sina inlägg/passningar

Stor som ett hus. men ruskigt snabb.
Ny från Sollentuna

Lucas Hiltunen (B) 35:-

Sadat Abubakarim (MF) 35:-

Daniel Söderberg (MF) 35:-

Naeem Mohammed (F) 45:-

Ny från Brage. Snabb ytterback

Snabb,teknisk ytter. Kommer från
samma akademi som Naem

Sandvikens IF´s egna Kante.
fruktansvärt nyttig för laget med sina
bollvinnande egenskaper samt sin
passningsskicklighet

SIF's skyttekung. Kommer han ösa in
lika många mål i år? Ruskigt snabb
och fruktansvärt farlig i boxen

Köp din femma här
guldfemman.se/sandvikens-if-herr
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!

