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         Snart börjar ännu en fotbollssäsong           för både ungdomar och seniorer.            Hoppas vi ses på Slottsvallen , Stationsvallen Eller någon bortaarena! 

 
 

        www.sodravingsif.se 
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Föreningens evenemang 2016 
 
                           augusti/september SVIF-DAGEN 

En föreningsdag med aktiviteter  för hela familjen. 
(för exakt datum se hemsidan under våren) 

 
*** 
 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. 

*** 
 5 december JULPROMENADEN 

Vår populära julpromenad genom Hökerum i förhoppningsvis vacker och snötäckt terräng. Tipspromenad, korvgrillning och stort paketlotteri. 
 

*** 
 

Innehåll 
Sid 1 Framsidan 
 Sid 2 Föreningsevenemang 

Innehållsregister 
Anslagstavlan 

 Sid 3-4 Säkra-cupen  
 Sid 5 Fotbollssektionen 
 Sid 6 Nya arenan 
 Sid 7-9 Ungdomssektionen    Sid 10-11 Innebandysektionen 
 Sid 12 Motionssektionen 
 Kärragärde Laá 
 Sid 13 Lokalen  
 Sid 14 Medlemsinformation 
 Sid 15 Supportershopen 

Föreningskampen 
 Sid 16 Ny organisation 

 
 
 Hemmapremiär!  
 Damlaget spelar sin första 
hemmamatch (Timmele)för säsongen  
måndagen den 25 april kl 
18.30  
mot Tvärred/Vegby FC och spelar 
i år i div 3 Södra.  
Herrlaget möter i sin första 
hemmamatch FC Alingsås  
fredagen den 29 april kl 18.30.  
Ni hittar herrlaget i Div 5 
mellersta. 
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SÄKRA-cupen 2016 
Årets ungdomscup för 10-12 åringar spelades helgen 9-10 april i sedvanliga fotbollshallen i Ulricehamn och är den nionde i ordningen, så nästa år firar vi 10 års jubileum. Under lördagen tampades pojkar 10 och 12 år under en heldag mellan 7.30 på morgonen till 21.30 på kvällen.  Först spelade pojkar 10 år där Södra Ving hade med 2 egna lag bland de 21 anmälda lagen. Dock gick man inte vidare med något utav lagen men man hade kul och kämpade väl, vilket är det viktigaste. Finalen stod mellan Sjömarken lag 1 och Sjömarken lag 2 vilket slutade med vinst för Sjömarken lag 2 med 3-0 och som därmed fick ta emot guldpokalen. Rättvist då man under gruppspelet inte släppt in ett enda mål och gjort 19 mål. 3:e platsen delades av Jönköpings BK lag 1 och Marbäcks IF.  Senare under eftermiddagen var det dags för 12-åringarna, även här 21 lag anmälda. Där representerades vår förening av ett lag vilket både fick vinna och förlora men gick inte vidare till slutspel. Det gjorde däremot Brämhults alla tre lag, Bergdalen med två av sina tre lag och Redväg med sina två lag samt Norrby. Finalen stod mellan Norrby och Bergdalen svart där Norrby tillslut stod som vinnare efter att ha vunnit med 4-1. Tredje platsen delades av Redväg svart och Brämhult lag 3.   Söndagen började med flickor 10 år. Föreningen har i dagsläget inget lag i denna åldersgrupp och var inte representerade. 7 lag kom till start och semifinalerna gick mellan Vänersborg vit och Sexdrega/Aplared samt Byttorp mot Vänersborg svart. Vassast var Vänersborg vit och Byttorp som fick göra upp i finalen där Byttorp i slutminuterna kunde avgöra och vinna med 1-0.   Efter lunch var det flickor 12 år som skulle göra upp om den ädlaste pokalen. Även här 7 lag, Ulricehamns IFK ställde upp med två lag och även Sexdrega/Aplared, samt Grimsås, Grönahög och Sparsör. Här stod finalen mellan S/A lag 2 och S/A lag 1 där man var tvungen att ta till förlängning för att sära på lagen. S/A lag 2 kunde där göra första målet och ta hem guldet.   Summerar man årets cup har den varit intensiv, målrik och glädjefylld från alla håll. Alla lag, ungdomar, ledare, publik och funktionärer som tillsammans har gjort att ännu en SÄKRA-cup har genomförts med bravur. TACK alla lag för att ni vill deltaga, alla engagerade ledare, stöttande föräldrar och syskon och ALLA funktionärer i vår förening, spelare som föräldrar till ungdomar, som ställt upp under hela helgen.  Ni är GULD värda!   Viktoria Persson Cupansvarig 
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           Bemanningen i kiosken mötte er med glada miner.                                                                                                    
 
 
 
 
Vid ankomst till Fotbollshallen anmälde man laget till funktionärerna i entrén som hänvisade lagen till rätt omklädningsrum och gav erforderlig information.  
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Äntligen kan vi se ett vårtecken!  
Det vill säga att vi snart kan se fram emot spännande fotbollsmatcher igen. Säsongen som stundar ser intressant ut både på dam- och herrsidan.  På HERRSIDAN hoppas och tror vi att våra grabbar kommer att tampas i toppen. Truppen ser mycket intressant ut och med den nye tränaren Senad Filipovic, som närmast kommer från att ha tränat Borås AIK i div 3, hoppas vi att han tillsammans med övriga i ledarstaben kan plocka ut det lilla extra som säkert kommer att behövas i en på förhand jämn serie. Vi har fått några intressanta nyförvärv som alldeles säkert kommer göra sitt yttersta för att ta en plats i startelvan. På U-sidan kommer Pelle Fihn och Peter Asp dra det tyngsta lasset men även här finns det fler i ledarstaben.   På DAMSIDAN kommer vi även i år ha ett samarbete med Timmele GoIF, ett samarbete som fungerade alldeles utmärkt förra året. Till skillnad från herrarna som har både en stark och bred trupp så kämpar tjejerna med en någon tunn trupp. Det gör att vi tyvärr endast kan ha representationslaget i seriespel, här hade vi gärna sett att det funnits ett u-lag även på damsidan. Tränare för damlaget kommer vara Elie Sader tillsammans med Hasse Gustafsson som huvudansvariga. Bakom dessa finns ledare från både Södra Ving och Timmele.  Under 2016 hoppas vi kunna starta upp den så viktiga fadderverksamheten som inte kom igång under förra året.   Vi hälsar alla välkomna till såväl hemma som bortamatcher. Kom ihåg att det finns både halsdukar och handdukar i supportershopen i Södra Vings färger!   
 
För Fotbollssektionen 
Håkan Öman 
Ordförande Fotbollssektionen 
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Vår nya anläggning 
Vi jobbar nu med ett förslag på ett 
klubbhus, två konstgräsplaner och 
en ”spontanlekplats”. 
Placeringen blir ovanför skolans 
grusplan. 
Det är kommunal mark och 
närheten till skolan ger stora 
fördelar eftersom anläggningen då 
också kan användas av skolan. 

Klubbhuset med omklädningsrum, möteslokal och servering/kiosk m.m. är 
beräknad till en yta på drygt 400 kvadratmeter. 
Fotbollsplanerna är på fullmåttstorlek 105x65 kvadratmeter, vilket gör att de 
kan användas både till ungdoms-/och seniorfotboll. 
Finansieringen är förstås den stora frågan. Vi undersöker nu alla möjliga och 
omöjliga bidragsgivare och sponsorer. Vi känner också att kommunens 
politiker, tjänstemän och skolan är med oss och gör vad som är rimligt och 
möjligt. 
Vi som jobbar i arbetsgruppen är: Anders Stenvall, Bengt Gustavsson, Gösta 
Hellqvist, Jan Högberg, Jan-Christer Johansson och Lennart Johansson. 
 
Har DU idéer eller frågor?   
Ta kontakt med någon av oss i arbetsgruppen. 
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Säsongen startar på allvar 

Då var det äntligen dags att komma ut och lufta alla spelare i barn- och ungdomslagen. 
Vi kommer under april månad att gå ut på våra gräsplaner och både träna och spela matcher. De 
yngsta lagen tränar oftast 1 gång i veckan och spelar poolspel, dvs man samlas ett antal gånger och 
möter flera lag samtidigt på en sammankallande förenings plan. Vi i Södra Ving anordnar ett sådant 
poolspel under hösten på vår egen Södra Ving dag. Dessa knattar spelar 5-manna fotboll, dvs en 
målvakt och fyra utespelare. Det är mycket roliga matcher att titta på med mycket glädje hos 
spelarna. Det finns så många sköna målgester bland dessa barn. 
De lite äldre spelarna, spelar 7-mannafotboll i serieverksamhet. De spelar 14 matcher på en hel 
säsong. De tränar hårt 1-2 dagar per vecka och har i stort sett en match per vecka. 
Det finns sedan ett par år tillbaka även 9-mannafotboll som är en övergång till spel på helplan, dvs 
11-manna. Dessa matcher spelas på en plan som är något mindre i längd och bredd än en 11-
mannamatch. De använder 7-mannamål, som är mindre är fullstora mål. Dessa tjejer och killar 
tränar oftast 2 dagar per vecka. Sedan har vi de äldsta ungdomarna som spelar 11-mannafotboll.  
Ett problem som vi delar med andra föreningar är bland annat att hitta personer som vill engagera 
sig i ungdomsverksamheten. Det blir oftast föräldrar som tar denna roll. Därför är det riktigt roligt 
att få presentera att vi till exempel i år har fått en kille på 17 år som tränar ett tjejlag i åldrarna, 11-13 
år. Denna kille heter Oskar Johansson och tränar själv fotboll. Oskar bor i Varnum och går på 
Tingsholmsgymnasiet där han läser program med fotbollsinriktning. Oskar tillför något nytt till laget, 
en ny röst att lyssna till. De tidigare tränarna och ledarna var bara ”tjötiga”, gamla gubbar enligt 
tjejerna. En av ledarna-gubbarna, är jag själv, så därför kan jag skriva detta.  
Vi har även i planeringen att starta upp ett lag med barn födda -09. Här diskuterar vi med ett par 
yngre ledare också, som kommer att behöva hjälp från en vuxen. 
Vi har även diskussioner med andra personer som inte är föräldrar som vill och kan engagera sig. 
Återkommer med mer info om detta längre fram i vår.  
Vi ser gärna att fler hör av sig.                                                                                                                             
Är du mor-/farförälder, förälder eller annan person med vilja och lust att hjälpa oss i detta arbete?              
Vänder er till mig,  Jan Högberg, 0722-251537 eller på mail till jan.hogberg@cosmoconsult.com.             
Detta arbete kan inte ske om det inte finns engagerade ledare, spelare, faddrar inom vår förening.               
Ett stort tack till er alla från ungdomssektionen. 
Nu ser vi fram emot en varm vår och att säsongen startar upp på nytt med spännande, 
underhållande och roliga matcher.  
Ungdomssektionen genom Jan Högberg 
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P 02/03 
Bakre raden från vänster: Peo Magnusson (ledare), Mohammad, Erik Magnusson, Linus Pålsson, Albin Thid, Stefan Pålsson (ledare) Främre från vänster: Max Merstrand, Filip Mentu, Oscar Svensson, Emil Myrén, Hans Hellqvist (ledare)  Saknas på bilden: Linus Bertilsson, Erik Christoffersson, Oscar Wängqvist, Sebastian Josefsson, Rasmus Larsson och ledare Björn Thid (tog kortet)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P/F 07 
Bakre rad fr vänster. Mattias Hermansson, Hans Sannholm, Elliot Ljungberg, Nilas Sannholm, Stefan Nikodijevic, Helmer Claesson,  Leon Back, Bianca Persson, Olivia Strandmark, Emil Ljungberg Främre rad. Linus Möllberg,  Felicia Persson, Gustav Theil, Robin Myren, Max Olsson, Linus Johansson 
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P 04/05 
Bakre raden från vänster: Anton Bergman, Victor Grönberg, Rasmus Sjöman, Philip Johansson, Hampus Schill   Främre raden från vänster : 
Ludvig Friberg, Mustafa Jabbari, Hugo Mauritzson, Simon Lindblom, Eric Larsson,  Andreas Friberg (ledare)  
Saknas gör: Jonathan Stenius, Olof Höglund, Malte Wallman, Thord Grönberg  (Tränare) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

F02/03/04 
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 F01/05 
  Tjejerna har under säsongen  tränat i Södra Vinghallen.  Det har varit kul och spralligt och  man blir alltid lika glad  över att ta hand om dessa glada tjejer.  Att vi, jag och Annika,  (vi får heller inte glömma Albin  som har varit med varje gång och hjälpt oss  med träningen) fick utmärkelsen  ”Damidrottens bästa” är ett gott tecken på att det  har varit uppskattat. Vi har vart ca 8-10 st  på våra träningar. Vi ser fram emot nästa säsong  och hoppas att det kan locka  ännu fler tjejer att våga prova. Vad det gäller matchspel till nästa säsong så är det alldeles för tidigt att ta det steget men om vi blir fler kan vi provspela mot något lag runt om kring.  Ledare: Björn Thid, Annika och Albin Thid 

 
 
 
   P02/04 
 Killarna har gjort en jättebra säsong med många spelare på träningarna under hela säsongen. Vi har ca 20-25 spelare i spel och på matcherna har vi tagit ut 14 spelare för att få bra fart och mycket speltid på varje spelare. Grabbarna spelar seriematcher  (3x20 minuter) och har höjt spelet en nivå från föregående år vilket är väldigt roligt att se och de spelar fin innebandy. 

Vi har spelat 18 matcher, 12 vunna, 1 oavgjord och 5 förluster. Antal mål 119-86.  
  
Spelet har blivit stabilare och vi har blivit bättre på vårt spel över hela planen. Vi ser fram emot en ny säsong men innan dess så är vi med och arrangerar Steam Camp på Lassalyckan v. 32 där vi hoppas på många deltagare i de olika sporterna: Fotboll, Innebandy, Konståkning, Ishockey. 
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Ledare: Joachim Holmberg och Dennis Johansson 

P05/06 
Laget har under säsongen 2015/2016 haft  20 aktiva killar i träning. De har tränat  2 ggr/veckan med Peo och Magnus som tränare.  Laget har spelats sammandrag 1 gång/månad.  Sammandragen har varit mycket lärorika.  Säsongen avslutades med ett besök på Action  & Event i Borås vilket var mycket uppskattat.  Ledare: Peo Magnusson, Magnus Nyman och Helena Lundh 

  
Innebandyavslutning med 15 förväntans-fulla grabbar med ledare och föräldrar (som hjälpte till att köra) på Action & Event i Borås för att spela lazerdome. Grabbarna fick spela 3 spel x 20 minuter. De fick även korv med bröd, dricka, slush, godispåse och prova att sitta på tjuren.  25 sekunder satt den som lyckades sitta längst.  

    Seniorer 
 Nu har vi varit igång med senior verksamheten under ungefär 1 år. Vi har fått ihop till en stomme som kommer att satsa på seriespel till hösten. Sedan har vi en motions grupp som spelat innebandy där det varit lite blandad antal närvaro  men jag hoppas på fler som vill komma o bara ”latja” och motionera sig med innebandy. Är du intresserad av att hjälpa till runt seniorlaget, att spela/träna för att kunna spela seriespel eller bara träna på skoj för att samtidigt få igång kroppen med motionsgänget – så hör gärna av er till mig eller håll utkik för mer information på vår hemsida.  Hoppas vi ses till hösten!  Ledare: Paavo Säynäjäkangas  ***********************************************************************************Steam Camp 2016 

7-13 augusti 2016 
Ett läger – flera sporter 
Enligt oss är alla stjärnor. Det vi har gemensamt är drivkraften, ambitionen och passionen för vår sport.  Även om du utövar en sport med individuellt fokus är gemenskap och lagkänsla lika viktigt.  Man utvecklas och växer tillsammans även om var och en har sina egna mål. Vårt läger fokuserar på alla dessa delar.  
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2014 var Steam Camps första år och blev mycket uppskattat av deltagarna.   2015-års läger blev en succé med ett fullspäckat schema hela veckan.  2016 är det dags igen och riktar sig då till ungdomar födda 2001-2008.           Södra Vings IF ansvarar även i år för sporten innebandy.    
  När fotboll- och ungdomssektionen nu drar igång  sina säsonger tackar vi för oss. Det har varit en rolig och fartfylld vår med  cirkelträning för de vuxna med Ida och  barngympa för de små med Sara. I höst är vi tillbaka igen med ny energi – vi ses!  

Välkomna att gympa med oss! 
                                
Vi söker fler ledare – vill DU hjälpa till? 
Hör av dig till Ida eller Sara 
____________________________________________________________ 
I väntan på gympasäsongen kan du under sommaren istället svänga loss på…  KÄRRAGÄRDE LAÁ 
Spelplan 2016 
28/5  Snowstorm och Rockstars 27/8 Wahlströms 
4/6  Scotts    3/9  Scotts & Moderna Tider 
18/6  Barbados   17/9 Drängarna & Foxie 
16/7 Streaplers 
OBS! Med reservation för eventuella ändringar 
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Södra Vings IF har ett samarbete med Per-Johan och finns med som funktionärer under dessa lördagar så se till och kom dit! 
 
 
 

Vill du hyra lokalen till barnkalas, födelsedagsfest,  konferens eller annan  familjefest –  VI har utrustning och möjligheter till sittplatser  och bord upp till för 60 personer. Lediga tider kan du se på vår hemsida under "bokningar lokalen"   Bokningar 
  Kontakta: Gunnel Magnusson  0738-48 54 47,  0321-51053  info@sodravingsif.se eller gun.mag@hotmail.com  
Kostnad: 500 kr/tillfälle Upprepade tillfällen: 300 kr/2-5 tillfällen, 200 kr/6 tillfällen el fler Ledare, 200 kr/tillfälle                                                 
Vi har även partytält att hyra ut.  
3x3m, 3x6m, 3x9m samt 6x10 m 
     Betalning sker med SWISH till 123 413 89 13 Märk med:  Lokalen/Tält + namn eller på BG: 873-3131 Märk med:  Lokalen/tält + namn 
(senast 5 dagar efter hyrdatum) 
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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.   
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 
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lenagustafsson.63@gmail.com 
  
  
  

Nu finns det en HALSDUK och en HANDDUK  
att köpa med vårt fina klubbmärke. 

Se till att köpa en till säsongens matcher! 
 

 
  
  
                                           
         149 SEK 
 
 
 
 
 
Vid intresse kontakta: Viktoria Persson     viktoria76persson@live.se   0738-433 833 
  Håkan Öman        hakan.oman@precomp.com  070- 58 76 299 
___________________________________________________________________ 
 
  
  
                       Lämna kontanter hemma och hjälp oss vinna – slutspurt! 
 

 
Medlems- och aktivitetsavgifter 

123 313 85 34 
(anteckning: namn och personnummer) 

 

Entréavgifter 

Föreningskampen 

90x150 
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123 313 85 34 
 

 
Organisation 
Ordförande:   Motionssektionen:  
Vakant    Ida Lindqvist  0739-288346     Sara Eriksson   Styrelseledamöter:   Viktoria Persson 0738-433833 Gösta Hellqvist 0705-150025 Håkan Öman  0705-876299  Innebandysektionen:  Gusten Gustafsson 0761-285094  Joachim Holmberg 0708-146622 Per Wessbo  0703-121389  Paavo Säynäjäkangas 0704-360529 Lennart Johansson 0708-775586  Per-Olof Magnusson 0705-316223 Viktoria Persson 0738-433833 Johan Björling  0705-423762  Anläggningssektionen:     Styrelsen Styrelsesuppleanter:    Lars Kempe  0705-423762  Marknadsföring/sponsorgrupp:  Camilla Stomberg 0730-292013  Kent Axelsson  0321-510 94     Ola Andersson  0708-796600 Fotbollssektionen:   Anders Samuelsson 0703-208208 Håkan Öman  0705-876299  Karl-Arne Karlsson 0706-651130 Peter Asp  0733-930429  Lars-Åke Carlsson 0706-593286 Åsa Hulén  0734-403974  Hans Hellqvist  0706-744781  Lotteriansvarig: Per-Åke Nilsson 0703-529370  Viktoria Persson 0738-433833  Viktor Wessbo  0706-310982 Kent Axelsson  0321-510 94  Medlemsansvarig:     Lena Gustafsson 0738-239463 Ungdomssektionen:    Jan Högberg  0722-251537  Bokningar/ansvarig Lokalen: Per-Olof Magnusson 0705-316223  Gunnel Magnusson 0738-485447 Peder Hulén  0706-701949   Andreas Friberg 0706-472977  Ordförande Damklubben: Thord Grönberg 0705-753138  Annika Sköld  0705-334967    
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   Styrelsen 2016: 

Bakre raden från vänster: Lars Kempe, Lennart Johansson, Per Wessbo, Gösta Hellqvist, Johan Björling Främre raden från vänster: Gusten Gustafsson, Camilla Stomberg, Viktoria Persson, Håkan Öman   


