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Föreningens evenemang 
2016/2017 

 

 november 
 

JULkalendern 
Köp föreningens årliga                          

julkalender och stöd vår förening. 
Aktiva spelare, ledare och                  

Handlarn i Tolkabro säljer dem. 
 

*** 
 

                                       3 december 

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

Tipspromenad, korvgrillning och stort 
paketlotteri. 

 
*** 
 

1-2 april 

SÄKRA-CUPEN 

10 årsjubileum!                                      

En inomhusturnering i Fotbollshall 

Ulricehamn för flickor och pojkar          

10 och 12 år 

 

*** 
 

augusti/september 

SVIF-DAGEN 

En föreningsdag med aktiviteter  
för hela familjen. 

 

*** 

 

 

Innehåll 

Sid 1 Framsidan 
 

Sid 2 Föreningsevenemang 
Innehållsregister 
Anslagstavlan 

 

Sid 3 85 årsjubileum 
 

Sid 4 SVIF-dagen 
 

Sid 5-6 Fotbollssektionen 
 

Sid 7-8 Nya arenan 
 

Sid 9 Ungdomssektionen  
  

Sid 10-11 Innebandysektionen 
 

Sid 12 Motionssektionen  
 

Sid 13 Medlemsinformation 
 

Sid 14 Föreningskampen 
 

Sid 15 Julpromenaden 
 

Sid 16 Organisation 
 
 

 

  

 

 

 
 

 

Under oktober/november säljer 
föreningen sin årliga julkalender. 
24 luckor och 100 vinstchanser för 
endast 40 kr/kalender. 
Säljs av aktiva spelare, ledare och 
Handlarn i Tolkabro. 

 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare: Viktoria Persson 

Julkalendern 
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Södra vings IF 85 år 
Då blev Södra Vings IF till  
Sven-Gunnar Engvall  
 
När Åke Hellqvist avslutat sin militära bana 1926, återvände han hem 
till fadershuset i Änga. Han skaffade arbete och började intressera sig  
för föreningslivet i hembygden. När året är 1931 har Åke och hans fru  
skaffat familj, två barn, Stig och Bengt. Eftersom både Åke och Margit  
var ”bonde-uppfostrade” var inga arbetsuppgifter främmande för dem.  
Men visst fanns det problem. Ingen småbrukare kunde klara en familj  
enbart på sitt lilla jordbruk utan Åke skaffade sig ett säsongsarbete på kvarnen.  
Margit skötte sysslorna i hemmet och mjölkningen i ladugården. Hon hade också fortsatt med hemsömnad. 
Det var ett strävsamt liv och då var det bra att kunna spela dragspel och sjunga.  
Och det kunde Margit, så det gjorde hon säkert ibland. Den här söndagen i juni 1931 hade Åke och Margit 
just avslutat middagen, liksom Stig, som hittat mammas grytskåp och nu glatt trummade på en gryta med en 
slev. Bengt satt i mammas knä och försökte lära sig äta själv och det gick riktigt bra. 
-Var det idag du skulle till Torp och träffa en massa gubbar? frågade Margit? 
-Ja, det är hos Per Pettersson. Curt i Sjögårn, Gustav i Lida, Håkan i Sjövik och Arne Persson kommer och 
kanske några fler. Vi ska bilda en idrottsförening. Jag ska bli ordförande. 
-Ja, du ä´la allt för roli´du, Hellqvist, utbrast Margit. Nu ska du bli ordförande i idrottsföreningen, fast du inte 
spelar boll. Och du ska bli medlem i styrelsen för Föreningsbanken fastän du inte har några pengar. Men i 
Skytteföreningen är du INTE med, vilket vore lämpligt, för skjuta kan väl du som varit militär. Visst är du en 
märklig man, min käre gubbe. 
-Ja, men du vet det behövs ju nån som kan leda möten och ser till att allt blir rätt och riktigt. Sen är det 
viktigaste, att se till att besluten blir genomförda och det är ju sånt jag kan. 
-Att du vill ha många uppdrag det har jag ju förstått, och du skulle säkert må som en prins om du bara behövde 
syssla med dina uppdrag och vi kunde leva på det.  
-Jag mår redan som en kung, för jag har ju traktens vackraste kvinna som min drottning, sa Åke på sitt vanliga, 
litet raljanta, men ärliga och omtänksamma sätt och slog ut med armarna. 
Då kunde hon som vanligt inte hålla sej för skratt och Åke tog sin lilla väska med dagordningen för mötet, 
papper att göra anteckningar på, några pennor och gick upp mot vägen. När han kommit så långt, vände han 
sig om och vinkade. Åke går i sina egna tankar och passerar blomsterängar kring stigen där det växer 
smörbollar, stora blåklockor, tjärblomster, rallarrosor, hundkex och många andra arter. I träden sjunger 
koltrastar, trädgårdssångare, bofinkar, rödhakar och över ängarna hörs tofsvipors ängsliga skrin och lärkors 
jublande sång. Åke tänker, att han har haft tur, som hamnat i den här delen av Västergötland. Här är så 
vackert, bördigt och lugnt. När Åke gick samma väg tillbaka den kvällen var Södra Vings idrottsförening 
bildad. 
 
Han var själv ordförande, Per Pettersson sekreterare och Håkan Pettersson kassör. Bertil Örn, Karl Gustavsson 
och Nils Pettersson ledamöter. 
 
Utdrag ur ”Södra Ving Då och Nu”, Södra Vings hembygdsförening 
 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Hellqvist 
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SVIF-DAGEN 2016 

28 augusti anordnades SVIF-dagen nere vid torget/Stationsvallen.                                    
7 ungdomslag spelade poolspel på två planer. Dagen startade sedvanligt med 
gudstjänst, vilken fick flyttas till Equmeniakyrkan på grund av regnet. Under hela 
dagen skötte Christer Sigvardsson ljudet på ett förtjänstfullt sätt. En hel del upp-
märksamhet drog Borås jeepklubbs fyra fräsiga jeepar till sig när de brummade upp på 
kullen, där de sedan var placerade för beskådning. På området syntes besökarna äta 
hamburgare, fika och en del smaskade på godis som de hade lyckats vinna på 
innebandysektionens prickskytte. Det var fokus på rörelse och tävling under hela 
dagen. Barn och vuxna som spelade tennis på HLTK:s mini-tennisbana, en och annan 
utmanade varandra i fotbollsgolf och Equmenias scouter övade besökarna på att sätta 
ihop stormkök på tid. En tydligt populär aktivitet var hoppborgen där det under dagen 
hela tiden studsade runt barn. SVIF visade upp planerna för ny anläggning. Övriga 
medverkande var Hökerums brandvärn, SPF, Södra Vings hembygdsförening, Svenska 
kyrkan, damklubben och Team Sportia.  

Dagen avslutades med vårt populära ankrace. På grund av att Viskan var igenväxt så 
fick ankorna simma under landsvägsbron. Heroiskt arbete från innebandysektionen 
mitt i ösregnet med att valla ankorna tillrätta och fiska upp dem.  

Södra Vings IF riktar ett stort TACK till engagerade medverkande arrangörer och 
föreningar. Särskilt stort tack till alla besökande. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  
 

 
 
 

ÄNTLIGEN! 
 
Jubileumsåret 2016 för Södra Vings IF, vi firar att klubben är 85 år, kunde inte kryddats bättre än det 
våra herrar lyckades med, nämligen att vinna div 5 och därmed kvalificera sig för div 4 säsongen 
2017. En makalös säsong där spelare-tränare-ledare lyckats få ut det som behövs för att vinna en serie. 
Nu hoppas vi att alla våra lovande spelare får visa vad man kan i div 4 och att vi på sikt kan etablera 
sig som ett stabilt lag i denna serie.  

Vårt U-lag hamnade på en slutlig 2:a plats, en fin placering där man dock fick spela några färre 
matcher än det var tänkt då två lag drog sig ur serien tyvärr. Några yngre spelare har visat att de 
definitivt klarar av steget från ungdomsfotboll till seniorfotboll. Skall bli intressant att följa deras 
utveckling kommande säsong! 

Vårt damlag har haft en lite tyngre säsong men när det som bäst behövdes tog man sig samman och 
tog de värdefulla poäng som behövdes för att stanna kvar i div 3. Några fina nyförvärv under hösten 
gör att vi med tillförsikt ser fram emot kommande säsong där vi tror att man kan fightas om en 
betydligt bättre placering. 

P35-laget genomförde sin absolut bästa säsong någonsin rent spelmässigt. Man slutade 2:a i 
grundserien efter suveräna Brämhult men åkte tyvärr ut i semifinalen mot Grolanda/Floby, ett lag 
man även förra året förlorade mot, då i finalen ! 

Sektionen tar tillfället i akt att tacka ALLA ledare/tränare som gjort det möjligt för klubben att vara 
så framgångsrik, utan Er hade det inte fungerat!  

Nu laddar vi batterierna med att fira vår förening i årets jubileumsfest och fortsätter därefter med lite 
inomhusträning och så småningom försäsongsträning inför en spännande ny säsong 2017! 

 

 

 

 

 

För Fotbollssektionen 

Håkan Öman/Ordförande                              Överraskning av herrarna själva efter sista matchen –  
                              supportrarna bjöds på tårtor, bakelser eller annat gottigt 
                                                          där alla spelare på något sätt bidragit. 
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Herr, A-lag 

Damlaget 

Herr, U-lag 
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Vår nya idrottsplats 

Vad händer i projektet nu?  
Vi har ju rapporterat lite i tidigare SVIF-blad så en lägesrapport  
även nu är väl på sin plats. Arbetsgruppen har under vår/sommar 
 jobbat med att ta fram en ”rapport” som har överlämnats till ”politiken”. 
 
Lite om innehållet i den: 
 

o En liten presentation av klubben. 
o En redovisning av våra anläggningar i dag och statusen på de. 
o Vi motiverar projektet i ett antal ”Därför” 

 omfattande renoverings/ombyggnadsbehov och ett kommande krav på 
kommunalt avlopp för Slottsvallen. (ca 200 kKr) 
 lokaliteterna utspridda gör de tungjobbade för alla. 
tränare/ledare/underhåll. Det blir inga spontanmöten junior/senior. 

   lokalerna är idag ej tillgängliga. (handikapsanpassade) 
 när ”Lokalen” försvinner behövs en ny samlingssal/hembygdsgård i 
Hökerum. 
 det blir ett plus för skolan, större skolgård/utökad 
gymnastik/idrottsmöjlighet. 
 Ulricehamn vill växa - Hökerum har potential med närheten till 
motorvägen. En idrottsplats av rang skulle naturligtvis öka 
attraktionskraften. Det är nog inte många orter av vår storlek som kan 
erbjuda idrottshall 20x40, tennishall, 2 fotbollsplaner, omklädning med 
samlingssal och elljusspår så samlat. Vi skulle få ett Lassalyckan i miniatyr. 

o Ritningar - De ritningar vi presenterar kallar vi kalkylskisser. Klubbhusets 
utformning skall naturligtvis stötas och blötas ytterligare och detsamma gäller 
placering av planer, klubbhus, infart, parkering osv 

o Kalkyler 
o Finansiering - Här är naturligtvis bidraget från kommunens nya bidragsform 

”för större anläggningar” helt avgörande och står för 50%. Resterande 50 % är 
upp till oss. Vi har tagit vissa kontakter och hoppas på Fotbollsförbund, 
Idrottsförbund (VIF), Boverket, Allmänna arvsfonden, Ulricafonden, 
Jordbruksverket, sponsorer, eget arbete etc. 
Ett banklån lär bli oundvikligt. 

 
Den här rapporten är översänd till samtliga partier i fullmäktige och i skrivande stund har vi besökt 
alla partigrupperna. Efter de här besöken väntar vi på någon form av ”förhandsbesked” från 
”politiken”. Vid ett positivt sådant lämnar vi in bidragsansökan och drar igång jakten på resterande 
finansiering. 
Vid ”pressläggningen” hölls också ett informationsmöte för klubbens spelare och ledare. Funderingar 
finns att, om projektet framskrider, även hålla ett informationsmöte för allmänheten. 
 

Vi som jobbar i arbetsgruppen är: Anders Stenvall, Bengt Gustavsson, Gösta Hellqvist, Jan Högberg, 
Jan-Christer Johansson och Lennart Johansson. 
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En tillbakablick på säsongen 2016 för våra barn och ungdomar 
 

Säsongen startade i slutet av april månad på våra gräsplaner.  
Vi tränade på Slottsvallen, Skyttevallen och Stationsvallen. 
Det yngsta laget, pojkar och flickor, i PF07/08 (pojkar och flickor 
födda 2007/2008) tränade för 5-mannafotboll och var med på 
poolspel under våren. Vi fick under våren även till ett lag för 
tjejer födda 2005/2006 under ledning av Lina Josefsson och Lars 
Kempe.  

 
Vi i Södra Ving anordnade ett poolspel under hösten på vår egen SVIF-dag. Det var totalt 7 lag som deltog i 
matcherna. 
 
Spelarna i P06 och P04/05 tränade 7-mannafoboll och  
deltog i seriespel. De tränade hårt 1-2 dagar per vecka  
under säsongen. Seriespelen startade i början på maj.  
Serierna avgjordes i 14 matcher på säsongen och avslutades  
i september. För P06 och P04/05 räknas inte resultaten,  
men vi kan säga att det var både vinster och förluster för dessa 
killar.  
 
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 för en  
11-mannamatch. Man använder 7-mannamål, som är mindre är fullstora mål. Vi hade två lag igång under 
säsongen med denna typ av träning och match. Ett killag, P02/03 och ett tjejlag, F02/03/04. Dessa tjejer och 
killar tränade oftast två dagar per vecka. 
I serien så slutade tjejerna på 3:e plats, en poäng efter 2:an, Ulricehamns IFK. Serien vanns av Bollebygd. Det 
var mycket bra med tanke på att säsongen 2015, så slutade tjejerna på 
sista plats, trots bra spel under höstsäsongen.  
 
Killarna i P02/03 slutade på en hedrande 4:e plats.  De som stod överst i 
denna serie efter säsongen var Dalsjöfors. 

 
Sedan hade vi två pojklag mixade 
med andra föreningar. Dessa killar 
spelade tillsammans med spelare 
från Hössna, Timmele och Redväg. 
Lagen spelade 11-mannafotboll. Lagen hade båda en ganska motig 
säsong, men laddar om och tar nya tag inför nästa säsong. 
 
Sedan fick vi igång, efter mycket om och men, ett lag för tjejer och killar 
födda 2009. Dessa tränas av två ungdomar, Julia Tarasso och Ida Boman. 

Det är mycket roligt att de har tagit på sig att träna tjejer och killar.  
Det var en liten sammanfattning över säsongen 2016 för våra barn och ungdomar i Södra Vings IF som spelar 
fotboll.  
 
 
 
Vid pennan Jan Högberg 
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Vi i seniorlaget har fått ihop ett riktigt härligt blandat gäng som vill spela innebandy 
och vi hade alla olika kunskap från början men efter att fått träna ihop oss för ett 
gemensamt spel så har de sett riktigt bra ut i dom första seriematcherna. 
Vi har varit mellan 12-15 stycken på träningarna och kunnat lära oss dom små sakerna 
som behövs för att lyckas som ett lag och har fått till bra träningar. 
Det var bara 4 st av oss som spelat seniorinnebandy i seriespel innan säsongen 
påbörjades och därför var det många nervösa stunder för dom som har gjort sina första 
seriematcher. 
Vi har även tagit med yngre förmågor som visat att med rätt inställning i sina lag har 
man även möjlighet att få pröva på seniorspel. 
 
Paavo Säynäjäkangas 
Seniortränare 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lagkapten Martin Koldemars tankar efter första matchen. 
 
Äntligen är hemmapremiären avklarad! 
Det kändes riktigt skoj att få springa ut på planen med detta gäng 
som har kämpat ihop ett och ett halvt år nu. Målet har varit 
seriespel och nu är vi här. 
Ett riktigt gôtt gäng där vi alla är en viktig del av laget. 
Vi har en härlig sammanhållning och det tror jag kommer ta oss 
långt. 
 

 
 
 
Kommande matcher div 4 herr Västergötland 
2016-11-12    15:00 Nossebro IBK - Södra Vings IF  Idrottshallen, Nossebro 
2016-12-04  16.00 Södra Vings IF - Trollhättans FF  Södra Vinghallen 
2016-12-09  19.30 IBF Horsby - Södra Vings IF  Idrottshallen, Herrljunga 
2016-12-16  19.00 Södra Vings IF - Grästorps IBK  Södra Vinghallen 
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P00/01 
 
Träningstider 2016/2017 
Tisdagar och torsdagar 19.00-20.30 
Södra Vinghallen Hökerum 
 
Ledare: Lars-Åke Carlsson, Leif Thid, 
Daniel Ranweg och Tommy Carlsson. 
 
 

P02/03/04 
 

Träningstider 2016/2017 
Onsdagar 18.00-19.30 
Söndagar 10.00-11.30 
Södra Vinghallen Hökerum 
 
Ledare: Joachim Holmberg och Dennis Johansson 
 
 
 

P05/06 
 

Träningstider 2016/2017 
Tisdagar 17.30-19.00 
Södra Vinghallen Hökerum 
Söndagar 10.00-11.30 
Bogesundsskolans idrottshall Ulricehamn 
 
Ledare: Peo Magnusson och  
Magnus Nyman 
 

 
Innebandyn är med i ”Tjäna mera” tillsammans med pantamera. 
Vi återvinner importerade burkar, både skadade och hela, i säckar som vi lämnar in på ICA Kvantum i 
Ulricehamn.  
Vi gör det för miljön och för att tjäna en slant till föreningen. 
 
Hur går det till? 
 
Man får en pantamera säck, en återförslutare och en etikett. 
Man fyller säcken i lugn och ro och när den är full så återsluter man den, sätter på etiketten  
och sedan tar man den till ICA Kvantum som tar hand om den. Eller så kan man lämna in  
burkar till oss i samband med matcherna där de kommer finnas säckar i hallen. 
 
Vill du hjälpa till att fylla en säck? 
 
Kontakta Paavo Säynäjäkangas 070-436 05 29 

merainnebandy.nu 
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Nu är vi igång med gympan! 
Har du inte redan anmält dig så häng på 
de sista gångerna under hösten. 
Vi har uppehåll under jul och nyår och kör igång 
i början av januari igen. 

 
 

 
Vuxengympa 
Söndagar – Cirkelträning 

kl. 19.00-20.00 
Ledare: Ida Lindqvist, 0739-28 83 46 
(sista gången för höstterminen 11/12 – startar sedan 15/1) 
 
 
 
 
Cirkelträningen med Ida har samlat drygt 15 
deltagare. Extra roligt är att det varit med två 
killar under hösten och fler är välkomna. 
Passet börjar med gemensam uppvärmning.  
Efter det följer 12 stationer som körs 4 ggr,  
helt efter egen förmåga. Sedan avslutas passet 
med gemensam stretchning och avslappning. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Barngympa 
Måndagar  
Barn födda -10/-11/-12 
kl. 17.00-18.00 
Ledare: Sara Eriksson, 070-514 29 76 
(sista gången för höstterminen är  
21/10 – startar sedan 16/1) 

 

Välkomna att gympa med oss! 
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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 2017. 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  (betalas ÅRSVIS – senast 30/4) 
 
Enskild medlem  100 kr 
Familjeavgift  300 kr 
Som familj räknas Ni som är mantalsskrivna på samma adress. 
 
Aktivitetsavgift  (betalas SÄSONGSVIS) 
 
Fotboll (kalenderår – senast 30/4) Innebandy (höst/vår – senast 31/12) 
 
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 2001 eller senare 300 kr 
För medlem född 2000 eller tidigare 600 kr 
 
Motion 1 pass/vecka  200 kr/termin 
Motion 2 eller fler pass/vecka 300 kr/termin 
Barngympa   150 kr/termin 
 
Betala gärna med SWISH: 123 313 85 34 
eller 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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Föreningskampen  
 

1 miljon och drygt 32.000 betalningar 

- Föreningskampen är avgjord 

Här är resultatet: 
 
FÖRENING: SUMMA: 

1. Ulricehamns IF 139 773 kr  71. SPF Norra Kind 433 kr   

2. Ulricehamns IFK 112 709 kr  72. Gällstads Röda Korskrets 433 kr 

3. Tvärreds IF 82 212 kr  73. Böne Samhäls- & Bygdegårdsförening 402 kr 

4. Ulricehamns Golfklubb 58 953 kr  74. PRO Ulricehamn 371 kr 

5. Dansklubben Buggie 49 612 kr  75. Byalaget Möneskolan 309 kr 

6. EFS Missionförsamling i Ulricehamn 45 962 kr 76. Redvägs församling 247 kr 

7. Ulricehamns Skidklubb 44 416 kr  77. Ulricehamns riksteaterförening 247 kr 

8. Ulricehamns Sportskyttar 41 292 kr  78. Hössna Bygdegård 217 kr 

9. Ulricehamnsbygdens Ridklubb 40 982 kr 79. Gällstads hembygdsförening 124 kr 

10. Södra Vings IF 37 085 kr 

11. Ulricehamns konståkningsklubb 34 827 kr 

12. KFUM Ulricehamn 30 775 kr 

13. Ulricehamns Tennisklubb 19 672 kr  

14. Hössna IF 14 723 kr 

15. Logen Cynthus FGDO 14 506 kr 

16. Tvärred/Vegby FC 13 888 kr 

17. Hällstad IF 12 589 kr 

18. Hökerums Missionsförsamling 12 527 kr 

19. Gällstad AIS 12 372 kr 

20. Ulricehamns Orienteringsklubb 11 630 kr 

21. Föreningen Gymmix Ulricehamn 11 599 kr 

22. Marbäcks IF 10 269 kr 

23. Liareds Byalag 9 867 kr 

24. Timmele GOIF 9 248 kr 

25. Ulricehamns Motorklubb 8 568 kr 

26. Gällstad Fotbollsklubb 7 547 kr 

27. Lions Club Ulricehamn 7 330 kr 

28. Åsundens Simsällskap 5 691 kr 

29. Vegby Sportklubb 5 475 kr 

30. Timmele SMU 5 042 kr 

31. Grönahögs Idrottsklubb 4 887 kr 

32. Rebeckalogen nr 90, Katarina Stenbock 4 856 kr 

33. Pingstförsamlingen i Ulricehamn 4 763 kr 

34. Futsal Club Paratodos 4 732 kr 

35. Föreningen Grönahögs Bygdegård 3 897 kr 

36. Komsjälsfestivalen 3 866 kr 

37. Knätte Hembygdsförening 3 464 kr 

38. Bogesunds Bowlingklubb 3 433 kr 

39. SPF Seniorerna Bogesund 3 248 kr 

40. Timmele Missionsförsamling 2 907 kr 

41. Ulricehamns Innebandyklubb 2 784 kr 

42. Modul Syd 2 660 kr 

43. Equmenia Ulricehamn 2 536 kr 

44. Occapella 2 474 kr 

45. Blidsbergs Bygdegårdsförening 2 443 kr 

46. Knätte Byggnadsförening 2 382 kr 

47. Hjärnkraft Västra Götalands län 2 320 kr 

48. Blidsbergs Missionsförsamling 2 289 kr 

49. Åsundsholms GK 2 196 kr 

50. Södra Älvsborgs Kennelkubb 2 010 kr 

51. Ulricehamns Cykelklubb 2 010 kr 

52. Ulricehamns Motormuseum 1 887 kr 

53. Kärråkra S.Vånga Missionsförsamling 1 701 kr 

54. Ulricehamns Kallbadhusförening 1 423 kr 

55. Tvärreds 1:a Majblommekommitté 1 392 kr 

56. Ulricehamns Taekwondo 1 392 kr 

57. Grönahögs Hembygdsförening 1 330 kr 

58. Tvärreds Missionsförsamling 1 299 kr 

59. Ulricehamns Fritidsfiskare 1 268 kr 

60. Byalaget Vega 1 175 kr 

61. Birgittalogen Ceres 1 144 kr 

62. Nöre Byalag 835 kr 

63. Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn 804 kr 

64. Timmele Hembydsförening 773 kr 

65. Samhällsföreningen i Marbäck 742 kr 

66. Gällstadbygdens SOK 650 kr 

67. Marbäcks Hembygdsförening 588 kr 

68. Filadelfiaförsamlingen i Dalum 557 kr 

69. Torsbo Idrotts- och Samhällsförening 495 kr 

70. Boge Big Band 464 kr  

= 1 000 000 kr 

Ett stort TACK till alla som swishat 

under denna tid och på så sätt 

bidragit till den summa            

föreningen fick! 
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Lördagen den 3 december 

Södra Vinghallen – Hökerum 

 

Start: 15.30 – 17.30 

  
Tipspromenad, fiskedamm, stort paketlotteri och mycket mer. 

Möjlighet att även gå tipsrundan inomhus.  
Korv, glögg, fika och godispåse ingår i startkortet. 

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               
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http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=uff69zhcFrVs6M&tbnid=nCT83f3bdKDogM:&ved=0CAUQjRw&url=http://se.freepik.com/vektor-fritt/julgranskula_517270.htm&ei=Fj5qUq2MEMvw4gTIyoH4CQ&psig=AFQjCNHK5aFBgR0KwPQAGz22iwowtdPyVQ&ust=1382780818459557
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Organisation 
Ordförande:    Motionssektionen:  
Vakant    Ida Lindqvist  0739-288346 
    Sara Eriksson  0705-142976 
Styrelseledamöter:   Viktoria Persson 0738-433833 
Gösta Hellqvist 0705-150025 
Håkan Öman  0705-876299  Innebandysektionen:  
Gusten Wessbo 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 
   

 

 

 

 

 

 

 

   
 

   Styrelsen 2016: 
Bakre raden från vänster: Lars Kempe, Lennart Johansson, Per Wessbo, Gösta Hellqvist, Johan Björling 
Främre raden från vänster: Gusten Wessbo, Camilla Stomberg, Viktoria Persson, Håkan Öman 

  


