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Föreningens evenemang  
2018 

 
 

24-25 mars 

SÄKRA-CUPEN 
För 11:e gången arrangerades vår populära inomhuscup på 

konstgräs i Ulricehamns Fotbollshall. 
 

*** 
 

maj/juli 

VM-TIPSET 
Fotbolls VM i Ryssland spelas under tiden  

14 juni – 15 juli. Sverige spelar i grupp F tillsammans med 
Mexiko, Sydkorea och Tyskland.  

Tippa matcherna och var med och vinn fina priser 
samtidigt som du stödjer vår förening. 

 
 

*** 

                             oktober-december 

JUlkalendern 
 

Köp föreningens årliga julkalender och stöd vår förening. 
Aktiva spelare, ledare och Handlarn i Tolkabro säljer dem. 

 
 

*** 
 

1 december 

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

Tipspromenad, korvgrillning och stort paketlotteri. 
 

*** 
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Denna säsong börjar Södra Vings serie-

premiärer på bortaplan. 

Herrarna möter Skepplanda BTK lördagen 

den 14 april kl 15:00. 

Damernas motstånd är Mariedals IK söndagen 

den 22 april kl 15:00.  

U-laget tar sig an Gällstad FK där emellan, 

onsdagen den 18 april. 

Leta fram supporterhalsduken för nu startar 

snart ännu en spännande fotbollssäsong med 

Södra Vings IF. Har du ingen halsduk? Kika på 

sidan 14 hur man beställer supporterprylar! 

 

 

 

Ansvarig utgivare: Viktoria Persson 

Seriepremiär 
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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 2018. 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 ÅRSVIS – senast 30/4) 
 
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 500 kr (NYTT för 2018) 
För medlem född 2000 eller tidigare 800 kr (NYTT för 2018) 
 
Motion 1 pass/vecka  200 kr/termin 
Motion 2 eller fler pass/vecka 300 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” 

eller maila uppgifterna till medlemsanvarig. 
 
 
 
 
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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Under våren har det varit två vuxenpass igång 

i Södra Vinghallen. Tabata på onsdagar och  

Cirkelträning under söndagar.  

Ledare har varit Ida Lindqvist och Susanne Lillieroth. 

Det har varit stor uppslutning på passen och  

fantastiska ledare som bjudit på sig själva. 

Nu är det sommaruppehåll fram till september  

innan ny termin kör igång igen.  

Under sommaren erbjuder vi istället SOMMAR- 

GYMPA utomhus nere i byn. Ett pass i veckan och  

GRATIS träning. (Obligatorisk med medlemsavgift) 

Mer information på vår hemsida, Facebook och  

Lappar på anslagstavlorna i samhället. 

 

 

 

 

 

Till hösten kommer det bli ytterligare 

ett motionspass. Ginny Arabäck är ny 

ledare och vi hälsar henne hjärtligt 

välkommen som ledare i vår förening.  

Mer information om höstens 

träningstider kommer på vår hemsida  

och nästa SVIF-blad. 

 

 

 

Välkomna att gympa med oss! 

 

Har ni några frågor om motion så kontakta någon av ledarna: 

 

Ida Lindqvist 

ida.lindqvist85@gmail.com 

0739-28 83 46 

 

Susanne Lillieroth 

0738-26 33 28 

Ginny Arabäck in action. 

mailto:ida.lindqvist85@gmail.com
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Seniorlaget har krigat om en plats i division 3  

men tyvärr gick det inte hela vägen. Laget kom på  

en hedrande andraplats i serien efter Falköpings IBK.  

Det har varit en del åskådare på matcherna men  

till nästa säsong hoppas vi på ännu fler för att få  

ett bättre tryck i Södra Vinghallen. 

Tränare/Ledare: Paavo Säynäjäkangas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juniorlaget har spelat sina matcher med 

blandade resultat och hamnade på nedre 

delen i serien. Det har ändå varit en positiv 

känsla i laget.  

Tränare: Linus Andersson 

Ledare: Leif Thid, Daniel Ranveg  

och Lars-Åke Carlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 03/04 hamnade i mitten av serien. Spelet har  

varierat under säsongen. Ibland har det varit riktigt  

bra spel. Man ser att killarna har utvecklats.  

Nästa säsong ser positivt ut. Laget har spelat en  

innebandy cup i Skövde, Sibben cup, som varade i 3 

dagar. Laget och ledarna övernattade i Skövde under  

cupen. Grabbarna gick till A-slutspel (åttondelsfinal).  

Ledare/tränare: Joachim Holmberg, Tommy Carlsson  

och Björn Thid 
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P 05/06 har spelat sammandrag även i år.  

Det började lite trevande men killarna har 

vuxit in i sina roller och positioner. Ju mer vi 

har tränat desto bättre har vi spelat. Mot 

slutet såg det riktigt bra ut. Nästa säsong 

kommer vi att spela seriespel och då gäller det 

att tagga till ännu mer. 

Ledare/tränare: Peo Magnusson, Magnus 

Nyman och Anders Granath 

 

 

 

 

 

 

 

P 07/08/09 har varit på 6 sammandrag under  

säsongen. Det har varit blandade resultat men  

det har även här varit en positiv känsla i laget.  

Det har kommit fler och fler spelare under året  

så det ser bra ut inför nästa säsong.  

Innebandysektionen hoppas att fler spelare från  

Hökerum kommer att komma på träningarna till hösten. 

Ledare/tränare: Peter Johansson och Daniel Gustavsson 

  

 

 

 

 

 

Vi har även genom David Gillek från Västergötland Innebandyförbund haft en förenings-

utveckling som vi arbetar med under året. Han har även varit ute i skolorna i Ulricehamns 

kommun under våren och haft en idrottslektion med innebandy för att locka till oss fler spelare. 

Vi har inriktats oss på ungdomar som är födda 2009–2010. Efter det har vi haft 3 träningar med 

dessa och det har varit ca 25 barn under dessa tillfällen. Inför nästa säsong kommer vi att starta 

upp gruppen PF09/10 men vi är i behov av ledare för dessa. 

 

Vi i sektionen vill tacka för denna säsong och hoppas på ett bra 2018/2019. 

 

Vill ni hjälpa till i något lag så kontakta Peo Magnusson, 070 – 531 62 23 eller 

peomagnusson66@gmail.com 

 

 

Innebandysektionen  

genom Peo Magnusson 

mailto:peomagnusson66@gmail.com
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Efter en försäsong med hård träning och en hel del träningsmatcher är nu herrar och damer redo 

för en ny fotbollssäsong.  

 

Damlaget spelar även i år tillsammans med Timmele GoIF och spelar sina hemmamatcher  

på Slottsvallen i Hökerum samt Idrottsparken i Timmele och i div 3 västra.  

Ny tränare för denna säsongen är Rudi Tomas. Assisterande tränare är även i år Frida 

Rångemyr. 

 

Som ledare för laget, Per-Åke Nilsson. 

Första matchen spelas 22 april på bortaplan och motståndet är Mariedals IK. 

Första hemmamatchen går av stapeln fredagen den 27 april på Idrottsparken i Timmele och 

motståndare är Brämhults IK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herrlaget spelar i Div 4 Västra denna säsong och det innebär flera intressanta och spännande 

derbyn då man kommer att möta både Gällstad FK och Ulricehamns IFK. 

Laget tränas även i år av Senad Filipovic och assisterande tränare är Jonas Andersson.  

I ledarstaben finns även Pelle Fihn, Sten Öman, Peter Asp, Göran Svensson och Joel Lövgren. 

Säsongspremiären spelas på bortaplan då man möter Skepplanda BTK lördagen den 14 april. 

Första hemmamatchen spelas måndagen den 23 april och då möter man Kronängs IF. 

U-laget kommer att spela i Utveckling A Sydöstra denna säsong. 
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Säsongens spelscheman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VFF 100 ÅR 
 

2018 firar Västergötlands Fotbollsförbund 100 år. I samband med detta kommer det arrangeras 

”Veckans match” ute bland alla föreningar i Västergötland. För Södra Vings del kommer detta 

ske lördagen den 22 september på Slottsvallen. Då möter damerna Ulricehamns IFK kl 12:00 

och herrarna möter densamma, Ulricehamns IFK, kl 15:00. Mer information om detta 

evenemang kommer längre fram i höst. Håll utkik på hemsidan och Facebook och boka in 

dagen. 
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På senaste årsmötet beslutades att vår ungdomssektion numera ska ingå i vår Fotbollssektion.  

Det blir allt svårare att rekrytera engagerade personer som vill vara med och jobba ideellt i vår (alla) 

föreningar varpå detta beslut fattades. 

 

Ungdomssidan kommer att ha följande lag i träning och spel under säsongen. 

 

 

 

 

 

 

Längst bak: Johannes Lindqvist och Andreas Friberg 

Bakre raden från vänster: Julia Flodin, Astrid Lahderanta, Ludvig Andersson, Wille Wängefors Tyrén, Elis Lindström, Gustav Svensson, Tage 

Henricson, Victor Persson, Maurycy Suchanek, Kevin Eiduks, Jack Berg, Arvid Lennartsson, Saga Stenberg, Isabell Månsson 

Främre raden från vänster: Nova Örnhede, Tintin Sannholm, Alice Lindqvist, Tilda Granat, Alfred Mellbladh, Hedda Claesson, Oliver Blixt 

Johansson, Leo Arabäck, William Stenius, Adam Friberg 

Liggande: Oskar Bosvik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P05/06 

Tränare/ledare:  

Anders Stenvall 

Michael Karlsson 

 

PF07/08 

Tränare/ledare:  

Mattias Hermansson 

Emil Ljungberg 

Hans Sannholm 

 

PF09/10 

Tränare/ledare: 

Andreas Friberg 

Johannes Lindqvist 
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Säkra-cupen 2018 

I år spelades turneringen helgen 24-25 mars i sedvanliga Fotbollshall Ulricehamn. För andra året kördes 

cupen utan något slutspel och poängräkning. Istället har fokus legat på glädjen till fotbollen. 

Det var rekord i antal anmälda lag, 59 st. Under lördagen drabbade tjejer och killar i 10-årsåldern ihop. 

På förmiddagen var det tjejerna, där 5 lag var anmälda och alla mötte alla. Även grupp A i P10 spelades 

under förmiddagen. På eftermiddagen var det ytterligare två grupper i P10, grupp B och C. Sammanlagt 

var det 20 anmälda i P10. Under söndagen var det tjejer 12 år som startade med två grupper och 5 lag i 

varje grupp. Senare på eftermiddagen var det killar 12 år. Här var det hela 26 lag anmälda uppdelade på 

4 grupper.  

Det blev en väl genomförd cup och både spelare, ledare och funktionärer var nöjda när dörrarna 

stängdes till Fotbollshall Ulricehamn sent under söndags-kvällen.  

TACK till alla som på något sätt hjälpt till att genomföra cupen med bravur. 

Tillsammans gör vi det möjligt! Det är vi tillsammans som utgör Södra Vings IF. 

 

 

 

F02/03/04 

Södra Ving/Timmele 

Tränare: Oskar Johansson 

Ledare: Jan Högberg och  

Peder Hulén 

 

P02/03/04 

Tränare/ledare:  

Ulf Bodin 

Andreas Friberg 

Henrik Johansson 
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Föreningen Hökerum Boule bildades 1997, till en början  

som en sektion inom Hökerums Innebandy-förening.  

År 2003 lämnade föreningen samarbetet med HIBF  

och bildade en egen förening. Det var Eddy Persson  

som var den drivande kraften att föreningen bildades.  

Han kontaktade föreningarna i Dalsjöfors och Ulricehamn  

med en förfrågan om gemensam träning.  

Det blev positivt svar från båda, och även ett samarbete med  

Älmestad växte fram. Dessa föreningar tränade ju redan i den inomhushall för boule som fanns i 

Hökerum vid sågverketFöreningen började leta efter en lämplig plats där man kunde bygga en 

bouleanläggning med banor och erforderlig byggnad. Man fann en plats intill boulehallen vid 

sågverksområdet. Det blev många ideella timmar innan ”Viskaboule-platsen” blev klar.  Då 

utomhussäsongen i boule sträcker sig från maj till september fick föreningen de två första åren låna en 

arbetsvagn som vintertid användes till att kunna förvara material och ha som ”klubbrum” till en början. 

En annons från Jabo Trä med friggebodstugor väcktes idén som gav Viskabouleplatsen sitt nuvarande 

utseende. Två Alpen-stugor och ett förråd inköptes för att fungera som sekretariat/klubbstuga samt 

kioskstuga. Ganska snart startade föreningen ”boule för daglediga”, genom att hyra Hökerums boulehall. 

En verksamhet som var friskvård för äldre personer. Det har alltid varit föreningens mål att erbjuda 

boulespel för alla, oavsett ålder, kön, religion och politiska åsikter. För att försöka locka ungdomar till 

föreningen arrangerade Hökerums Boule, i flera år, spel under sportlovet i februari. Till en början kom 

det ganska många skolungdomar, vilket också genererade några nya medlemmar. Sedan kom det att 

erbjudas både tennis, fotboll och skytte samma dag som boulespel, vilket gjorde att denna verksamhet 

upphörde. Man har sedan 1998 varit med och tävlat i Wästgöta/Dahls Bouleförbunds distriktsserie och 

även arrangerat egna sanktionerade tävlingar, bl a en jubileumstävling i hallen när klubben firade 5-

årsjubileum. Men den största tävlingen har ändå varit HÖK-mixen som arrangerats vid Viskabouleplatsen 

under maj månad varje år. Under åren ökar medlemsantalet och föreningens medlemmar fortsatte att nå 

bra resultat i en mängd olika tävlingar runt om i distriktet. Det tas beslut om att bygga till Viskaboule-

platsen. Man bygger sex nya banor, som beläggs med varierande underlag för att få ett roligare spel.  

Åren går och som i många andra föreningar är en ideellt arbete en förutsättning för att en förening ska 

överleva. Fram till förra året hade Hökerum Boule medlemmar som ställde upp och satsade både tid och 

ork på sin förening men i slutet av 2017 var det ett faktum. Föreningen beslutade att lägga ner sin 

verksamhet men kom då på att ge Södra Vings IF förfrågan om de vill ta över hela verksamheten. 

Under Södra Vings IF årsmöte 25 februari 2018 beslutades att föreningen tar över Hökerum Boule.  

 

Vi är glada att vi nu 2018 även har en boulesektion i Södra Vings IF och hoppas att vi får igång 

en bra verksamhet och locka till oss både redan befintliga medlemmar och nya medlemmar att 

prova på denna sport som bjuder på såväl spänning, spel, social gemenskap, fysisk aktivitet, 

friskvård som föreningskänsla. 

 

Välkomna till Viskabouleplatsen söndagen den 22 april kl 10:00  

för att prova på boulespel och diskutera fortsatta träningstider. 
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Efter att ha medverkat en helg med SÄKRA-cupen med över 70 medhjälpare och som publikvärd på Elfsborgs premiär med 23 SVIF-

funktionärer kommer osökt tankarna kring det ideella arbetet inom drotten. Hur ser det ut i Södra Ving under ett år?  

Hur många är engagerade? Hur mycket tid läggs ner? Här följer ett ovetenskapligt och ett mycket ungefärligt försök att belysa just detta.  

(Vissa tränare, vaktmästare är arvoderade och deras tid är ej med i uppställningen) 

IDROTT 

SENIORFOTBOLL Herr 

 

 

 

 

 

Träning 

Match 

 

 

 

 

3 kvällar, 45 veckor, 2 tim,3 ledare 

Entre, ur, flagga etc: 12 matcher, 3 tim, 2 pers 

Kiosk: 12 matcher, 2 tim, 2 pers 

A-lagsledare: 30 matcher, 3 tim, 4 ledare 

U-lagsledare: 15 matcher, 3 tim, 1 ledar 

Veteranlagsledare: 10 matcher, 3 tim, 1 ledare 

810 

72 

48 

360 

45 

30 

SENIORFOTBOLL Dam 

 

 

Träning 

Match 

2 kvällar, 45 veckor, 2 tim, 2 ledare 

Entre, ur, flagga etc: 12 matcher, 3 tim, 1 pers 

Kiosk: 12 matcher, 2 tim, 2 pers 

Damlagsledare: 25 matcher, 3 tim, 2 ledare 

360 

36 

48 

150 

SENIORINNEBANDY Träning 

Match 

2 kvällar, 20 veckor, 2 tim, 1 ledare 

Sekretariat: 15 matcher, 3 tim, 2 pers 

Kiosk: 15 matcher, 3 tim, 3 pers 

A-lagsledare: 20 matcher, 4 tim, 1 ledare 

40 

90 

135 

80 

UNGDOMSFOTBOLL 

(5 lag) 

Träning 

Match 

1 kväll, 35 veckor, 2 ,5 tim, 2 ledare 

30 matcher, 3 tim, 2 ledare 

875 

900 

UNGDOMSINNEBANDY 

(4 lag, 2 i serie,  

2 sammandrag) 

Träning 

Match 

2 kvällar, 20 veckor, 1 ,5 tim, 2 ledare 

20 matcher, 2 tim, 3 ledare 

Sekr/Kiosk,  20 matcher, 3 tim, 2 ledare 

Sammandrag, 4 led, 8 tim 

Kiosk/Sekr, 8 tim, 5 pers 

480 

120 

120 

64 

80 

MOTION  2 pass i veckan, 25 veckor, 2 tim, 2 ledare 200 

BOULE  Ny verksamhet fom 2018  

      Ung 5100 tim 

STYRNING, EKONOMI 

STYRELSEN  1 möte/mån , 3 tim, 9 pers 324 

KOMMITTEER 4 st 6 möte/år, 2 tim, 5 pers 240 

PUBLIKVÄRDAR 15 matcher 

5 högrisk 

5 tim, 18 pers 

5 tim, 5 pers 

1350 

125 

SÄKRA-CUPEN Möten 

Domare -3 pass/dag 

Kiosk/grill -3 pass/dag 

Mottag/sekr -3 pass/dag 

6st, 2 tim, 5 pers 

3 tim, 18 pers 

3 tim, 36 pers 

3 tim, 20 pers 

60 

54 

108 

60 

JULPROMENADEN Möten 

Banan, grill, park 

Sälj, lotter, kaffe etc 

Golv, städ 

Vinster-sponsorer, 

inköp 

Paketinslagning 

6 st, 2 tim, 5 pers 

4 tim, 15 pers 

4 tim, 8 pers 

2 tim, 12 pers 

40 tim, 1 pers 

10 tim, 5 pers 

60 

60 

32 

24 

40 

50 

SVIF-DAGEN Möten 

Tält, borg 

Fotbollsturn 

Gill, chokhjul, kaffe 

Sälj ankor 

3 st, 2 tim, 5 pers 

2 tim, 6 pers 

4 tim, 3 pers 

5 tim, 8 pers 

0,5 tim, 60 pers 

30 

12 

12 

40 

30 

JULKALENDER Möten, förbered 

Sponsorer, priser 

Sälj 

4 tim, 2 pers 

3 tim, 2 pers 

0,5 tim, 100 pers 

8 

6 

50 

SVIF-TIPS Förbered 

Sälj 

4 tim, 2 pers 

0,5, 50 pers 

8 

25 

ANLÄGGNINGARNA Skötsel utöver vaktm 50 tim, 5 pers 250 

      Ung 3000 tim 

Ovan redovisade tider är “på plats”. Till detta kommer diverse ”hemmajobb”. Styrelsen-200 tim, Kassör-80 tim, Lagledare-50 tim x20= 1000 

tim, Sponsorgruppen 40 tim, SVIF-bladet 15 tim, Säkralottning/inbjudan/kiosk 20 tim, Hemsida 15 tim, Publikvärdsadministration 40 tim

                                 Ung 1400 tim 

Totalt 9500 mycket ungefärliga ideella timmar läggs ner under ett år vilket ju är ungefär 5 årsarbetare. Antal personer i ovanstående tabell är 

över 200 st. Antagligen görs flera av jobben av samma personer men säkert är 150 personer engagerade i någon form av arbete i vår förening. 

Vilken betydelse har dess insatser för vårt samhälle, för våra barn, för vår hälsa? Tänkvärda siffror – speciellt under ett valår!!  

                  

Lennart Johansson, vice ordförande 
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SUPPORTERSHOPPEN 

HALSDUK och HANDDUK  
Se till att köpa en till säsongens matcher! 

 
 
 
 
 
 

                           149 SEK 
 
 
Vid intresse kontakta:  

Viktoria Persson     viktoria76persson@live.se   0738-433 833   Håkan  

Håkan Öman        hakanoman@hotmail.com   070-58 76 299 

 
 
 
 

 

 

Det kommer också att tas fram en kollektion  

till alla medlemmar i föreningen att köpa  

lite längre fram i vår.  

Exakt hur den kommer se ut är inte klart  

men tänkta förslag kan ni se här. 

       
       
 
 
 
 

Mer info om hur man går tillväga 

att beställa kommer på vår 

hemsida och Facebook. 

     Håll utkik! 

 
 
 

90x150 

mailto:viktoria76persson@live.se
mailto:hakanoman@hotmail.com


14  
 

 
Nya arenan 

 

Du som läser detta känner väl till att vi har en  

förhoppning om att åstadkomma en ny idrottsplats  

med två konstgräsplaner och klubbstuga/bygdegård  

vid skolan. Detta har beskrivits i ett antal tidigare  

SVIF-blad så någon ytterligare info är inte aktuell.  

MEN……vad händer?          

Och svaret på den frågan är tyvärr – inte så mycket.  

Nu får man ju ha förståelse för att den kommunala  

processen tar tid- det är ju mycket pengar det handlar om.  

Vi sökte bidraget i mars förra året och ärendet har varit  

i kommunstyrelsen där det remitterats till serviceförvaltningen  

(där fritid ingår) för utredning. Vi har träffat tjänstemännen  

där och har fortfarande en positiv känsla. Känslan förändrades inte då vi tog upp frågan vid den 

politikerdebatt som anordnades i Hökerum i början april. Vad gäller övriga bidrag håller vi 

kontakten och informerar om det kommunala läget. Flera av dessa bidragsgivare kräver ju 

kommunal medfinansiering. 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

LOKALEN 
 

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 eller 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 eller BG: 873-3131 

Märk med: Lokalen/Tält + namn 

(senast 5 dagar efter hyrdatum) 

http://www2.idrottonline.se/SodraVingsIF/Lokalen/
mailto:gun.mag@hotmail.com
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Ur föreningens historia 

Korta snabba steg  
Sven-Gunnar Engvall  
 
 

År 1949 stod Viskaborg klar att invigas. Tidigare hade det varit ont om samlingslokaler i socknen men nu 

hade man äntligen ett. Då kom också möjligheter att gå på bio, det kom resande teatersällskap från 

huvudstaden, som visade både revyer, pjäser och operetter. Det anordnades danser och lokala revyer. 

Men det räckte inte med detta. Till allas stora förvåning flyttade nämligen Södra Ving IF in med sin 

vinterträning för fotbollsspelare, i bygdegården Viskaborg!!! 

-Jo, det är sant och på goda grunder kan man väl misstänka att det fanns någon bra kanal in i 

Byggnadsföreningens styrelse, för annars hade det väl aldrig gått. 

En annan viktig händelse var att Knut Jonasson blivit SVIF:s förste tränare. Han blev en milstolpe i 

fotbollens historia i Södra Ving. Det blev annan ordning på träningen. Han var 50 år före sin tid enligt 

Henry Asp. Så nu stormade ystra fotbollsspelare lyckliga in och lokalen gjordes i ordning med fart och 

fläkt. Bänkar flyttades undan, gardiner drogs för så att rutorna inte skulle ta skada. Fyra stolar blev 

utmärkta mål. Bollen skulle hållas efter golvet, var det sagt, men ingenting kunde ju hindra att det blev 

ett och annat märke på de nymålade väggarna. Men man spelade inte enbart. Först var det löpning 

utomhus – om det inte var för dåligt väder. Sedan var det styrke- och smidighetsträning i salen.  

Och sedan kom Knut Jonassons paradnummer.  

-Korta, snabba steg! 

Detta praktiserades genom att han ställde upp truppen i källaren och sedan måste alla, med uppbjudande 

av alla sina krafter, i tur och ordning, störta uppför trappan, ackompanjerade av Knuts intensiva 

maningar.  

-Korta, snabba steg! Fotbollsspelare skall inte röra sig som orienterare. Det är fem meter, och inte fem 

kilometer, ni skall vara bra på. Övningen upprepades till dess att alla var fullständigt slut.  

Men det var mycket mer Knut lärde ut:  

-Luta er inte bakåt när ni skjuter, då går bollen över. Luta er framåt och pressa skottet. 

 

-Fixera bollen, när ni skall nicka. Då kan ni styra och få kraft i nicken. Bollen får aldrig bara ramla ned i 

huvudet på er, då är det ingen nick. 

 

-Om man inte skjuter blir det inga mål. 

 

-Så länge vi har bollen kan di andre inte göra mål. 

 

-Kom ihåg att vi har en poäng när vi börjar och vi skall ha en till. 

 

Knut lärde redan på 1940-talet ut ”Triangeln” en passningsvariant, som inte så ofta praktiserades på plan 

förrän Holland gjorde det under VM i Tyskland 1974. 

Nu kan man ju undra,  om det inte finns någon lärdom kvar från Knut Jonssons dagar. Jo, faktiskt och 

kanske lite oväntat, utanför affären i Tolkabro. 

En vacker sommardag 2008 var Bengt Asp vid Tolkabro affär tillsammans med ett barnbarn, som 

givetvis spelar fotboll i ett ungdomslag i Södra Ving. Ute på parkeringsplatsen träffade de Ingvar Blixt.  

De hejade och småpratade en stund. Så böjde sig Bengt ner och viskade halvhögt till knattespelaren: 

 

-Den här mannen är det största ämnet till center,  

som Södra Ving någonsin haft. Då smålog Ingvar och sa: 

-Du Bengt, nu kommer jag ihåg vad du alltid lärde oss,  

när du tränade vårt pojklag. 

-Jaså, vad kan dä´ha vart? 

-Kom ihåg ”pajka”, korta, snabba steg! 

 

 
Utdrag ur ”Södra Ving Då och Nu”, Södra Vings hembygdsförening 
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