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      Svif-dagen är en av många aktiviteter i föreningen 
       som visar vad vi tillsammans kan åstadkomma. 

       Det handlar om delaktighet och gemenskap. 
 

          Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! 
 

 

 

        www.sodravingsif.se 

 

http://www.sodravingsif.se/
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Föreningens evenemang 
2015/2016 

 

5 december 

JULPROMENADEN 
Vår populära julpromenad genom Hökerum i 
förhoppningsvis vacker och snötäckt terräng. 

Tipspromenad, korvgrillning och stort paketlotteri. 

 
*** 

9-10 april 

SÄKRA-CUPEN 
En inomhusturnering i Fotbollshall Ulricehamn för 

flickor och pojkar 10 och 12 år. 

 
*** 

27 augusti 

SVIF-DAGEN 
En föreningsdag med aktiviteter för hela familjen. 

 
 
 

*** 

10 september 

LOPPMARKNAD 

En av föreningens återkommande aktiviteter i 

samarbete med SödraVings Hembygdsförening och 

Equmeniakyrkan i Hökerum. 

*** 
29 oktober 

85-års jubileum 

Föreningen startades 1931 så 2016 slår vi 

klackarna i taket och anordnar någon form av 

firande för våra medlemmar. 
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ÅRSMÖTET 2016 

Årsmöte 2016 kommer bli söndagen  
den 6 februari.  

På årsmötet kommer vi förutom 
årsmötesförhandlingar dela ut två 
utmärkelser, bästa kamrat samt 

utmärkelsen för damidrottens bästa. 
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Ordföranden har ordet 

Höstdimman ligger tät över taken, de första minusgraderna tränger på och det smäller i skogen, - nu är det 

höst. 

Oavsett årstid stannar inte Södra Vings IF, det är verksamheter året om. 

Det är du som ledare, medlem och förälder/vuxen som ser till att detta sker, ni lägger ner ett stort 

engagemang och gör ett fantastiskt jobb. 

Alla våra gemensamma intäktsaktiviteter ser till att vi klarar av att driva verksamheten. De intäkter vi får in 

ser till att det finns bollar, step up brädor, hallar och planer att träna i och på, underhåll av anläggningar allt 

ifrån fotbollsplaner till elljusspår, anmälningsavgifter till seriespel, deltagande på kurser/ledarutveckling 

mm. 

Du som förälder/vuxen och medlem är oerhörd viktig vid dessa tillfällen. 

För att få till detta vill det till att just DU förälder/vuxen och medlem ställer upp med din tid, ser du över ett 

helt år är det inte mycket tid du behöver avsätta till dessa intäktsaktiviteter. Det är detta som är Södra 

Vings IF med fotboll, innebandy, vuxen-/barngympa och eventuellt nya typer av idrotts/motionsaktiviteter. 

Det finns inte någon annan som gör detta, det är DU som medlem som ÄR föreningen. Vi tillsammans 

skapar det vi tycker är kul, inspirerande och utvecklande. 

Jag vill rikta ett stort TACK till sponsorer och samarbetspartner för ert stöd. Föreningen är oerhört 

tacksam för ert stöd. 

Arbetet med att få till en ny anläggning/klubbhus lever i högsta grad. Del av styrelsen har träffat och 

kommer att träffa politiker samt de ansvariga tjänstemännen för att på bästa sätt driva projektet framåt. I 

dagsläget jobbar projektgruppen med att mer i detalj konkret synliggöra det för projektet viktiga faktorer 

som ekonomi, byggförfarande och struktur. 

Fotbollen går in i en utvärderingsfas under höst/vintern och förbereder sig för kommande säsong. Vi står 

inför utmaningar varje år med att få ihop lag till seriespel, framförallt från åldern 14 år och uppåt. Det pågår 

en ständig dialog med övriga klubbar i vårt närområde hur vi ska anta utmaningen att se till att de som idag 

är aktiva stannar kvar och vill spela fotboll. Inom föreningen ser vi att en ny anläggning/klubbhus skulle 

attrahera fler att stanna kvar och även öka deltagare i varje åldersgrupp. 

Innebandyn är en verksamhet som vill och kommer att öka med lag och spelare. Som enda innebandy 

förening i Ulricehamn med flera lag i ungdomsverksamheten och en framtida satsning på ett seniorlag i 

seriespel, ser man hela Ulricehamns kommun som rekryteringsbas för ledare och spelare. Matcherna spelas 

i Vinghallen och träningar genomförs både i Hökerum och i Ulricehamns centralort. 

Motionsverksamheten har med glädje fått i gång 2 barngrupper med ett stort deltagande. Den uppskattade 

vuxengympan fortsätter med många deltagare i spridda åldrar. Under året har det även varit en prova på 

period med bugg och det finns ett genuint intresse i Hökerum för denna aktivitet. 

Tack för ordet! 

Ordförande, Anders Stenvall 
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Det är dags att summera årets seriespel för herr/damseniorer. Herrarna slutade på en 

slutlig 6:e plats men det kunde med lite tur slutat med kvalplats till div 4, det avgjordes 

tyvärr med några omgångar kvar då man förlorade avgörande matcher. Serien var oerhört 

jämn förutom det vinnande laget och det är bara att gratulera seriesegrarna 

Torestorp/Älekulla.  

Vårt U-lag slutade på 3:e plats i utvecklingsserien och det motsvarar väl ungefär vad vi 

kunnat hoppas på. Några nya spelare har provat på A-lagsfotboll under året och vi hoppas 

att detta fortsätter till kommande säsong.  

Vårt Damlag har till dennas säsong slagit sig samman med Timmele GoIF, ett samarbete 

som fungerat mycket bra och som var ett absolut måste för att vi skulle kunna genomföra 

ett seriespel. Laget slutade 3:a i serien i ett rafflande avslut där man inför slutomgången 

fortfarande hade chansen till en 2:a plats och därmed kvalplats men turen var inte med 

denna gång. Tyvärr slarvade man bort denna kvalplats några omgångar tidigare men som 

helhet får man vara nöjd med resultatet ändå.  

2015 blev det mest framgångsrika året hittills i karriären för vårt P35-lag. Efter att ha börjat 
säsongen lite trögt har det bara blivit bättre och bättre. Man tog sig ända till FINAL i hela 
Västergötland, en final som man först i förlängning fick ge sig mot Grolanda/Floby. Det var 
en jämn match hela tiden men Södra Ving kändes, efter att man hämtat upp ett 0-2 
underläge till kvittering, som det bättre laget men tyvärr fick man inte in det avgörande 
målet. Vi skall dock känna oss stolta över denna säsong och ser redan nu fram mot 
säsongen 2016.  

Inför 2015 hade vi stora planer att sjösätta vår tänkta fadderverksamhet men tyvärr har vi 

inte riktigt orkat med detta utan vi tar nya tag inför 2016, denna verksamhet är ett måste 

för att vi på sikt skall kunna få upp nya spelare i seniortrupperna . På ledarsidan så har 

herrarna tränats av Stellan Översjö och till sin hjälp har han haft Pelle Fihn, Sten Öman, 

Peter Asp samt Göran Svensson. Damlaget har även detta år tränats av Hasse 

Gustafsson med hjälp av P-Å Nilsson. Dessutom har Ida Lindqvist varit en trygg rygg 

gällande fys och skadebehandling. Nu skall vi ha en fotbollsavslutning någon gång i höst 

och sedan börjar arbetet med att bygga upp trupperna inför säsongen 2016, med både lite 

inomhusspel och försäsongsträning. 

Sektionen tackar ALLA som hjälpt till på något sätt så att vi kunnat lägga ytterligare en 

säsong till handlingarna och tar nya tag inför 2016. 

 

För Fotbollssektionen 

Håkan Öman 

Ordförande Fotbollssektionen 
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Bakre raden från vänster: Martin Ekman, Pär Johansson, Mikael Andersson, Patrik Johansson, Jimmy 

Björling, Stefan Claesson, Lars-Åke Carlsson, Håkan Öman, Björn Ljunghager 

Främre raden från vänster: Victor Fritzson, Jonas Magnusson, Fredrik Zitka, Muhammed Mujakovic, Hasse 

Gustafsson, Joakim Andersson, Thomas Brinck, Pelle Fihn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Final mot Grolanda-Floby på Slottsvallen. 
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Herrar, Div 5 Södra 

Herrar, Div 5 Södra 

Lag S D P 

Gå till detaljerad tabell på www.vastgotafotboll.org  

Torestorp-Älekulla FF  22 40 50 

Limmareds IF  22 36 43 

Mariedals IK  22 24 41 

Kinnahults IF  22 19 37 

Rydboholms SK  22 17 35 

Södra Vings IF  22 11 34 

Hössna/ Timmele  22 -3 32 

Tranemo IF  22 -4 30 

Sätila SK  22 -6 26 

Tvärred-Vegby FC  22 -11 26 

Toarps BK  22 -62 11 

Hyssna IF  22 -61 9 

 

Damer, Div 3 Södra 

Damer, Div 3 Södra 

Lag S D P 

Gå till detaljerad tabell på www.vastgotafotboll.org  

Fristad/ Borgstena/ Sparsör  16 42 41 

Ulricehamns IFK  16 30 30 

Södra Ving/ Timmele  16 21 28 

Svenljunga IK  16 10 26 

IFK Öxnevalla  16 -3 25 

Mariedals IK  16 4 24 

Rävlanda AIS  16 -3 16 

Brämhult/ Rångedala  16 -16 13 

Hus FF  16 -85 3 

 

Herrar, utveckling B Ulricehamn 

Herrar, Utveckling B Ulricehamn 

Lag S D P 

Gå till detaljerad tabell på www.vastgotafotboll.org  

Tvärred/ Vegby FC  12 23 27 

Hössna/ Timmele  12 37 25 

Södra Vings IF  12 21 24 

Redvägs FK  12 26 21 

Dannike/ Äspered  12 -6 13 

Toarps BK  12 -42 12 

Hällstads IF A  12 -59 0 

Rångedala IK  Utgått 

 

http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&scr=table&ftid=56836
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=65500
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=61767
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=25563
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=63756
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=62031
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=62489
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=61373
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=62725
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=62457
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=86240
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=106179
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=61277
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&scr=table&ftid=56840
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=60662
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=65048
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=62494
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=62448
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=63675
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=61850
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=62104
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=91641
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=100299
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&scr=table&ftid=57979
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=88627
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=61374
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=62490
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=65394
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=181883
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=108381
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=61311
http://www.vastgotafotboll.org/information/?widget=1&flid=62091
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Framtiden för våra ungdomar! 
 
Vi ser som många andra ideella idrottsföreningar att ungdomar inte  
utövar någon form av fysisk aktivitet eller är i starkt nedåtgående trend. 
Det märks bland våra lag.  
Vi har bland de äldre ungdomslagen varit tvungna att gå samman  
och bilda gemensamma lag med Redväg, Timmele och Hössna,  
då underlaget av spelare är sjunkande i antal.   
Jag var den 12-13 oktober på en ungdomsledarstipendiatsutbildning  
i Stockholm. Vi hade föreläsningar av bland annat Johan Fallby,  
numer idrottspsykolog i FC Köpenhamn. Han pratade om föräldrarollen om hur man stöttar sitt 
barn på bästa sätt i sin fysiska utveckling. Det som han bland annat nämnde var att den fysiska 
statusen på barnen sjunker och det mest skrämmande är att andelen som inte utövar någon form 
av aktivitet ökar kraftigt. Där har vi som föräldrar ett stort ansvar att både stötta och uppmuntra 
barnen till aktivitet och sätta upp regler för barns användande av exempelvis mobiltelefoner. Det 
viktiga är inte att man just bara håller på med fotboll utan att man gör olika saker, t.ex. andra 
idrotter, klättrar i träd, cyklar, rider, etc. Det som märks bland många barn och ungdomar är att 
t.ex. spontanidrotten inte längre finns bland många. Det vill säga, spela fotboll på rasterna, spela 
landhockey, åka skridskor etc.  Många som idrottar gör det endast på schemalagd tid ett par 
gånger i veckan.    
 

Vi hade också en annan föreläsare, Magnus 
Wikman. Magnus är ledare för Sveriges P15 
landslag och tar alltså hand om de killar i 15-
års ålder som har kommit fram till ”eliten”. 
Han pratade om vikten av hålla på med 
många idrotter, prova nytt för att få upp 
styrkan och motoriken i kroppen. 
Specialisering tidigt, som man bland annat 
kan se i städernas elitfotbollsklubbar, är 
något som han starkt kritiserade. Men han 
menade ändå att när man kommer längre 
upp så måste man specialisera sig, men att 
det sker alldeles för tidigt. Vidare lyfte han 
också fram spontanidrotten som en stark 
framgångsfaktor för att t.ex. bli en duktig 
fotbollsspelare.  

Avslutningsvis pratade den ”gamle” fotbollsspelaren, Jesper Blomqvist, om sin fotbollskarriär från 
division 4- klubben Tavelsjö och ut i Europa för att sedan ha tränaruppdrag ibland annat 
Hammarby. Han pratade också om vikten av föräldrar som stöttar och uppmuntrar barnen att vara 
fysiskt aktiva. Hans egen pappa började som tränare för killarna i Tavelsjö när det inte fanns någon 
annan som ville, fast han inte ”kunde något om fotboll”… 
Jesper höll själv på med skidåkning, ishockey, gymnastik mm förutom fotboll. Han var med i TV-
pucken i ishockey samtidigt som han var duktig i fotboll, men valde sedan fotbollen.   
Se separat annons i UT, när våra befintliga lag tränar om ert barn har lust att börja. Förhoppning är 
att vi även kan erbjuda andra barn möjlighet till spel och träning än de åldersgrupper som finns just 
nu. Dock behöver vi få in nytt ”blod” i form av ledare, tränare, vattenbärare, skoknytare, om 
plåstrare mm. Denna vikande trend av fysik inaktivitet vill vi försöka vända. Har du idéer till hur 
man göra det? Har du lust att hjälpa till i ”vår idrott”? Alla kan göra något! 
Om just du tycker att du vill bidra med hjälp, idéer  etc. , vänd er till mig,   
Jan Högberg, 0722-251537 eller på mail till jan.hogberg@cosmoconsult.com  
 
Janne Högberg, ungdomssektionen i fotboll.  
 

mailto:jan.hogberg@cosmoconsult.com
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Nu har innebandysäsongen 2015/2016 startat och det är jätteroligt att se att så många vill 
spela innebandy. I dagsläget har vi ca 75 ungdomar och 15 vuxna i våra 6 tränings-
grupper. Inför säsongen har vi 2 lag i seriespel och 2 lag som spelar sammandrag en 
gång/månad. 
  
Vi uppdaterar innebandyns flik på Södra Vings hemsida med referat och bilder från våra 
hemma-/och bortamatcher minst 1 gång/vecka. Så gäller även Södra Vings Facebooksida. 
http://www2.idrottonline.se/SodraVingsIF-Innebandy/ 
 
 
Innebandysektionen genom Helena Lundh 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.idrottonline.se/SodraVingsIF-Innebandy/
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Träningstider: 
 
PF 07/08 
Söndagar kl. 11.30–13.00 i Bogesundsskolans idrottshall, Ulricehamn 
 
Ledare: Thomas Brinck 070-528 77 01 
 Johan Lind  0734-60 88 55 
 
P 05/06 
Tisdagar   kl. 18.00–19.30 i Södra Vinghallen, Hökerum 
Söndagar kl. 10.00–11.30 i Bogesundsskolans idrottshall, Ulricehamn 
 
Ledare: Peo Magnusson 070-531 62 23 
 Magnus Nyman 0733-85 65 62 
 
P 02/03 
Onsdagar kl. 19.00–20.30 i Bogesundsskolans idrottshall, Ulricehamn 
Söndagar kl. 10.00–11.30 i Södra Vinghallen, Hökerum 
 
Ledare: Joachim Holmberg 070-814 66 22  
 Björn Thid  0720-51 40 27 
 Dennis Johansson 070-772 06 49 
 
P 00/01 
Måndagar kl. 19.30–21.00 i Södra Vinghallen, Hökerum 
Torsdagar kl. 19.30–21.00 i Södra Vinghallen, Hökerum 
 
Ledare: Lars-Åke Carlsson 070-977 57 64 
 Leif Thid  0703-91 34 85 
 Daniel Ranveg 070-600 57 76 
 Tommy Carlsson 0768-01 05 16 
 
 
Senior 
Söndagar kl. 15.30–17.00 i Södra Vinghallen, Hökerum 
 
Senior motion 
Onsdagar kl. 20.30–22.00 i Bogesundsskolans idrottshall, Ulricehamn 
 
Ledare: Paavo Säynäjäkanga 070-436 05 29   
 Joachim Holmberg 070-814 66 22 

 

Hemsidesansvarig 

 

Helena Lundh 
Hemsidesansvarig sektionen 
39 år 
Hökerum 
Arbetar som Förskollärare på Förskolan i Hökerum 
Har själv två barn som spelar innebandy och en sambo som är ledare 
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Presentation av alla våra innebandyledare samt svar på ”varför just de är ledare i Södra Vings IF”.  
(kursiv text) 
 
 

Joachim Holmberg   Paavo Säynäjäkanga 

 48 år, Uricehamn   30 år, Hökerum  

 Frimeko    31 år Pappaledig/Barnskötare 
 Sambo med Karin Johansson   Intressen är familjen, idrotta och  
 och har tillsammans barnen   de mesta sport på tv. 
 Alexander 11 år och Alice 7 år.   Vill kunna dela med mig av mina 
 Spelat innebandy och varit ledare  kunskaper till andra med samma 
 sedan mitten på 80-talet.   intresse och kunna känna glädje 
 Tränare för sonens lag.   att följa deras utveckling med tiden. 
 Intressen är innebandy, löpning, skidor, 
 familjen och vänner. 

 

Dennis Johansson   Björn Thid   

 Hökerum    Hökerum 
 46 år    51 år 
 Arbetar som Sjöpersonalchef   Arbetar som Förskollärare 
 på Wallenius Marine i Stockholm.  Intresserad av all typ av sport och  
 Gillar sport och att resa.   speciellt innebandy och fotboll. 
 Fantastisk roligt att träna   Är ledare för att barnen ska ha 
 dessa härliga och duktiga   möjlighet att ha kul och utvecklas 

killar!    inom sin sport. 

 
 

Johan Lind    Peo Magnusson 
 Ulricehamn    Hökerum 
 36 år    49 år 
 Hökerum Fastigheter   Akåplast & Elast AB, eget företag 
     Umgås med familj och vänner, 
     husvagn och sport. 
     Min son Axel började spela innebandy 
     och laget behövde en tränare. 

 
 
 

Lars-Åke Carlsson   Leif Thid 

 Ulricehamn    Ulricehamn 
 51 år    43 år 
 Parker Hannifin    Ulricehamns Energi 
 Umgås med familj och vänner och     
 spelar själv fotboll i P35. 
 
 
 

Magnus Nyman   Daniel Ranveg 
38 år, Hökerum    41 år, Ulricehamn (Brunn) 
Enitor plast    Iro (CNC operatör) + egenföretagare 
Gillar naturen och göra   Intressen förutom innebandyn är 
saker med familjen.   jakt, fiske och uteliv.  
Ledare för att jag tycker   Jag är främst ledare för att min  
det är roligt att se barn   son spelar i laget och jag tycker det 
utvecklas och att de   är en självklarhet att man är med och  
gör något de tycker    hjälper till i föreningen. 
är roligt samtidigt som 
de rör på sig. 

 

 
Thomas Brinck     
45 år, Ulricehamn    

 Systemtekniker i Jönköping. Sport har alltid varit en stor del i mitt liv.  
Har tidigare själv spelat innebandy med Joachim. Fritiden går åt att hantera logistiken 
för våra aktiva barns sportaktiviteter. Min son spelar i laget jag tränar och jag vet att alla 
föräldrar måste hjälpa till om barnen ska kunna delta i de sporter som det tycker är kul. 

Sektionsordförande 
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Höstterminens gympagrupper är i full gång! Antalet deltagare har växt i alla våra grupper 

och det tycker vi är JÄTTEROLIGT!!!! 

Barngymnastiken för 3-5 åringar på tisdagar mellan 17-18 är mycket uppskattat bland de 

deltagande barnen som är ett tjugotal till antalet. Sara Eriksson är huvudansvarig för 

barngymnastiken, men behöver hjälp av föräldrar för att det ska fungera. Vi planerar att 

fortsätta med denna grupp till våren.  

Barngymnastiken för 6-7 åringar är ett tiotal till antalet och denna grupp har inte bestämt 

än om fortsättning till våren. Eftersom vi har stor ledarbrist så krävs det att ni som föräldrar 

ställer upp som ledare eller om det finns någon tonåring som kan agera hjälpledare där en 

vuxen är med och tar huvudansvar. Allt är möjligt, bara man har viljan! Man kan vara flera 

föräldrar som hjälps åt för att det ska bli en väl fungerande verksamhet. 

På onsdagar har Carina Öman Stenvall step-styrka med stång kl. 19-20 och det är ett 

tjugotal som kommer och det är mycket roligt. 

Cirkelträning är nytt för hösten med Ida Lindqvist på söndagar kl. 19-20 . Antalet deltagare 

är i snitt ett tiotal. Det finns dock plats för fler deltagare!!  

Till våren kommer det enbart vara ETT vuxenpass på TISDAGAR kl 19.30-20.30. 

Vi har avslutning vecka 48 och drar igång igen vecka 2 till våren.  

Håll utkik på hemsidan för info! 

 

  

Välkomna att gympa med oss! 

 

Motionssektionen                                   

Carina Öman Stenvall 
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Södra Vings IF har i många år haft en egen vaktmästare på heltid vilket har varit en stor  

 
förmån. Då ekonomin inte tillät att ha en vaktmästare anställd på heltid är vi nu tvungna att  
 
tillsammans lösa dessa uppgifter inom föreningen. De flesta uppgifter vaktmästaren hade rör  
 
föreningens anläggningar vilket nu läggs på anläggningssektionen. Sektionen består i dagsläget av  
 
endast 3 personer, Erik Andersson, Jan-Christer Johansson och Lennart Öman.  
 
Under våren och sommaren har vi haft hjälp med klippningen av våra gräsytor men det är betydligt  
 
fler uppgifter som behöver göras och vi söker nu personer som kan tänka sig hjälpa  
 
anläggningssektionen med detta.  
 

Är DU intresserad av att hjälpa oss så hör av dig för mer information till vår ordförande Anders  

 
Stenvall, 0735-9513 24 eller Sören Dehlin, 070-363 52 09. 
 
Det gäller uppgifter som städning i anläggningar, upprustning av byggnader såsom målning, hjälp  
 
vid arrangemang i föreningen etc. – vi behöver 10-15 personer. 
 
 
 

VI BEHÖVER DIN HJÄLP! 
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Medlem i Södra Vings IF 

Vill du vara med och stödja Södra Vings IF? – Bli medlem! 

Vill du vara med och stödja Södra Vings IF i arbetet med att skapa meningsfulla aktiviteter för barn, 
ungdomar och vuxna. Vi hoppas och tror att vi bidrar till att göra Hökerum, och landsbygden 
däromkring, till en attraktiv bygd att leva och bo i.  
 
Redan nu har Du möjlighet att betala in din medlemsavgift för 2016. Det gäller ju givetvis dig som 
är aktiv i någon av våra idrotter, men även dig som bara vill visa Södra Vings IF ditt stöd.  
Du är lika värdefull för oss! 
 
Medlemsavgift 2016 (betalas ÅRSVIS) 
 
Enskild medlem  100 kr 
Familjeavgift  300 kr 
Som familj räknas Ni som är mantalsskrivna på samma adress. 
 
Aktivitetsavgift 2016 (betalas SÄSONGSVIS) 
 
Du som är aktiv i någon av våra idrotter ska förutom medlemsavgift även betala en aktivitetsavgift. 
Du betalar endast EN avgift även om du är aktiv i flera idrotter/aktiviteter. 
 
För medlem född 2000 eller senare 300 kr 
För medlem född 1999 eller tidigare 600 kr 
 
Motion 1 pass/vecka  200 kr/termin 
Motion 2 eller fler pass/vecka 300 kr/termin 
Barngympa   150 kr/termin 
 

Nu finns det möjlighet att betala med SWISH  
för medlems- och aktivitetsavgifter gäller numret  

123 313 85 34.  
Hjälp Södra Vings IF att få så stor del som möjligt  
av Ulricehamns sparbanks sponsormiljon genom att välja detta alternativ! 
 
Det går som vanligt också bra att betala in avgifterna till bankgiro 873-3131. 
 
I båda fallen är det mycket viktigt att ni anger namn och fullständigt personnummer på samtliga 
personer som inbetalningen gäller. Ange gärna också din e-postadress så att vi lätt kan nå dig med 
information. 
 
Använd gärna den blankett som finns på vår hemsida. Du hittar länken till blanketten under fliken 
”Medlem i SVIF” . 
 
 
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig! 
 
Medlemsansvarig  
 
Lena Gustafsson, 0768-23 94 63 
lenagustafsson.63@gmail.com 
 
 
 

mailto:lenagustafsson.63@gmail.com
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Nu finns det en HALSDUK och en HANDDUK  
att köpa med vårt fina klubbmärke. 

 
 
 
 
 
 

                                         149 kr/st 
Erbjudande: Handlar du någon av dessa innan  
31/12 2015 och SWISHAR får du köpa dem för  

          
             129 SEK 

 
 

Vid intresse kontakta: Viktoria Persson     viktoria76persson@live.se   0738-433 833 
  Håkan Öman        hakan.oman@precomp.com  070- 58 76 299 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

 

Södra Vings IF är med och tävlar i Föreningskampen, en digital utmaning från 
Ulricehamns Sparbank. Den förening som tar emot flest digitala betalningar via 

SWISH eller kort får mest pengar. 

      Lämna kontanter hemma och hjälp oss vinna! 
  

Medlems-/ och Aktivitetsavgifter   Julkalendern 

123 313 85 34   123 413 89 13  
(anteckning: namn och personnummer)   (anteckning: säljarens namn) 
  

Klubbkvällar/Supportershopen   Julpromenaden 

123 338 49 63   123 313 79 08 

(anteckning: för- och efternamn)   (anteckning: start eller lott) 

90x150 

mailto:viktoria76persson@live.se
mailto:hakan.oman@precomp.com
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Organisation 

 
Ordförande:    Motionssektionen: 
Anders Stenvall 0705-922299  Carina Öman Stenvall 0730-609886 
    Ida Lindqvist  0739-288346 
Styrelseledamöter:   Viktoria Persson 0738-433833 
Gösta Hellqvist 0705-150025 
Lena Gustafsson 0738-239469  Innebandysektionen:  
Marcus Andersson 0706-446726  Joachim Holmberg 0708-146622 
Per Wessbo  0703-121389  Paavo Säynäjäkangas 0704-360529 
Sören Dehlin  0703-635209  Per-Olof Magnusson 0705-316223 
Viktoria Persson 0738-433833 
    Anläggningssektionen: 
Styrelsesuppleanter:   Jan-Christer Johansson 0705-151197 
    Erik Andersson 0705-307413 
Johan Björling  0705-423762  Lennart Öman   
Per Gustafsson 0702-778631 
    Ekonomigruppen: 
Fotbollssektionen:   Viktoria Persson 0738-433833 
Håkan Öman  0705-876299  Per Wessbo  0703-121389 
Peter Asp  0733-930429  Håkan Öman  0705-876299 
Åsa Hulén  0734-403974  Gusten Gustafsson 0761-285094 
Hans Hellqvist  0706-744781  Anne Halltun  0702-385808 
Per-Åke Nilsson 0703-529370 
    Marknadsföring/sponsorgrupp: 
Ungdomssektionen:   Kent Axelsson  0321-51094 
Jan Högberg  0722-251537  Ola Andersson  0708-796600 
Per-Olof Magnusson 0705-316223  Anders Samuelsson 0703-208208 
Peder Hulén  0706-701949  Karl-Arne Karlsson 0706-651130 
Andreas Friberg 0706-472977  Lars-Åke Carlsson 0706-593286 
Thord Grönberg 0705-753138   
    Lotteriansvarig: 
Medlemsansvarig:   Viktoria Persson 0738-433833 
Lena Gustafsson 0738-239463  
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            Lördagen den 5 december  

          Södra Vinghallen – Hökerum 

 

                   Start: 15.30 – 17.30 

 
Tipspromenad, fiskedamm, stort paketlotteri och mycket mer. 

Möjlighet att även gå tipsrundan inomhus.  

Korv, glögg och fika ingår i startkortet samt godispåse till barnen. 

Alla barn kan träffa tomten och lämna sin önskelista  

och är då med  och tävlar om en upplevelse. 
 

 

                 

 

                                  Vuxen: 60 kr 

                   Barn: 30 kr 

 

                                   Utlottning på startkortet 

                                                Barn 300 kr   

                                           Vuxen 500 kr               

                                      

 

   Betalas startavgiften med SWISH 

                      erhåller man 2 lotter/person i paketlotteriet. 
 
   123 313 79 08 
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