
1  
 

           
    

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

          
 
 
 
 

 
 
 

 

www.sodravingsif.se 

En minst sagt händelsrik match mellan Södra Vings herrar mot Vårgårda  

söndagen den 15 september på Slottsvallen. Det blåste en del denna dag och efter  

dryga kvarten in i matchen lät det konstigt från hörnet där matchklockan står.  

Ett stort brak och det faktum att en stor trädgren bröts av och föll ner över planen.  

Rena turen att ingen stod vid klockan just då… 

http://www2.idrottonline.se/SodraVingsIF/
http://www.sodravingsif.se/
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Föreningens evenemang  
2019/2020 

 
 

november-december 

JUlkalendern 
 

Köp föreningens årliga julkalender och stöd 
vår förening. Aktiva spelare, ledare och 

Handlarn i Tolkabro säljer dem. 
40 kr/st 

 
 

7 december 

julpromenaden 

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

Tipspromenad, korvgrillning och  
stort paketlotteri. 

 
 
 
 

23-24 mars 

SÄKRA-CUPEN 
Vår populära inomhuscup på konstgräs i 

Ulricehamns Fotbollshall för 10-12 åringar. 
 

(redan 1980 arrangerades första ungdomscupen i 
föreningen för 10- och 12 åringar,  

då vid namn Vingcupen) 
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Lördagen den 7 mars kommer föreningen 

ha en ”röjardag”. Då fastigheten ”Lokalen” är 

såld som vi i dagsläget hyr av kommunen 

måste vi flytta våra saker. Vi måste därför 

göra plats i andra utrymmen som vi har 

tillgång till. Vi behöver ER hjälp mellan           

kl 9.00-16.00. Föreningen bjuder på lunch. 

Anmäl ert intresse till info@sodravingsif.se 

eller till anläggningsgruppens ordförande 

Lennart Johansson, 070 – 877 55 86 senast  

15 februari. 

 

 

Ansvarig utgivare: Viktoria Persson 

Städdag 

mailto:info@sodravingsif.se
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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 2020. 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   
 
Enskild medlem  150 kr 
Familjeavgift  400 kr 
Som familj räknas Ni som är mantalsskrivna på samma adress. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- NYHET - 

 

Nytt för 2020 är att vi tagit hjälp av SportAdmin som många andra föreningar i Sverige.  

Ett föreningssystem för den moderna föreningen! 

 

I början på nästa år kommer du som redan är medlem i vår förening få ut en faktura på 

medlemsavgiften och ev aktivitetsavgift. På så sätt har föreningen mer koll över vilka som har 

betalat eller inte – det underlättar både för föreningen, den aktiva spelaren och gruppens ledare. 

 

SportAdmin underlättar också för varje lagledare att hålla koll på närvarorapporteringen på ett 

enkelt sätt som direkt blir underlag till det LOK-stöd som föreningen får varje år. Inga mer 

papper att handskas med utan allt sker via appen. 

 

Genom SportAdmin kan föreningen även lättare skicka ut information via mejl eller sms till alla 

medlemmar genom massutskick. 

 

Detta innebär att vi är fler som är medlemsansvariga för 2020. 

Har ni frågor så kontakta någon av nedan: 

 

Johan Björling, 0708-63 96 64        Lena Gustafsson, 0768-23 94 63      Viktoria Persson, 0738-433 833 
Johan_b3@hotmail.com             lenagustafsson.63f@gmail.com           viktoria76persson@live.se 

mailto:Johan_b3@hotmail.com
mailto:lenagustafsson.63f@gmail.com
mailto:viktoria76persson@live.se
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja6dX65b7lAhVqsIsKHceCANQQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.sportadmin.se/&psig=AOvVaw2QuNniM6IzQJH_Mlm-Y-O9&ust=1572346611888351
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Damlaget 

SVT gjorde återigen en bra säsong! Inledningen av säsongen var lite trevande och man blandade 

och gav resultatmässigt. Under hösten har man däremot spelat riktigt bra och man slutade på en 

hedrande tredjeplats i damernas div 3 södra. Då man inte hade en ”huvudtränare” i inledningen 

av säsongen fick Lina Claesson och Lotta Nilsson hjälpa Frida Rångemyr med tränaruppdraget. 

Efter någon månad av säsongen kom en huvudtränare på plats. Magnus Lans kom in med nya 

idéer och övningar som gav nytt blod till spelartruppen, men det var efter sommaruppehållet 

som Magnus gått in helt i sitt nya uppdrag. Damerna gjorde flest mål i serien med 92 st.  

Även försvaret var bra och man fick endast se 27 bollar i eget mål. Frida Rångemyr vann 

skytteligan med 39 mål och var Sveriges åttonde bästa målskytt i fotbollsserierna i år.  

 

 

U-laget 

I U-laget har det gått lite sämre resultatmässigt. Man slutar på en 8:e plats i serien.  

Laget höjde sig mycket under hösten och det var här man tog flertalet av poängen.  

Tränare för laget i år har varit Oskar och Ulf Johansson med hjälp av Lina Claesson och Joakim 

Emilsson från Timmele.  

Bästa målskytt i U-laget blev Kajsa Claesson på sina 6 mål. 

 

Inför nästa år ser det ut som om Magnus Lans fortsätter sitt uppdrag och som det ser ut nu är 

det en trupp på runt 35 tjejer vilket är väldigt roligt att se. Hoppas på en minst lika bra 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En av lagets spelare, Agnes Hulén, tog studenten i juni  

och åkte sedan till USA för ett år som Aupair.  
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Herrlaget 

Fotbollssäsongen avslutades med kvalmatch borta mot Fagersanna lördag 19 oktober.  

Sista matchen för året ledde inte till avancemang i seriesystemet, men bevis på att Södra Ving 

gjort en fin säsong i Division 5 mellersta.  

Genom hela säsongen tampades laget med Fristad och Säven/Hol om seriesegern och efter 22 

omgångar, med två poängs marginal upp till Fristad, slutade Södra Ving tvåa. Nu följde kval till 

division 4. Fagersanna och Vara SK visade sig där bli för svåra. 

Flest matcher gjorde Karl Johansson, alla 22 matcher i serien. Gustav Johansson vräkte in 16 mål 

under seriespelet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P35/Veteranlaget 

Två veckor tidigare spelades återigen FINAL  

för Västergötlands veteranlag på Slottsvallen.  

Södra Vings P35 lyckades inte försvara mästar- 

titeln från 2018, men efter finalförlusten 1-4  

mot Annelunds veteraner är laget ändå näst  

bäst i Västergötland! Får tro att 2020 innebär  

final på Slottsvallen igen för ett revanschsuget  

”gubbalag”.  

 

 

 

U-laget 

Herrarnas U-Lag spelade i Utvecklingsserie B. Här slutade laget trea i serien efter 14 matcher och 

25 poäng. Ledare för Utvecklingslaget har Alexander Pherson varit, med assistans från övriga 

ledare i herrlagen. Nämnas bör att flest matcher i U-laget gjorde Linus Pålsson, alla 14 matcher.  

 

 

 

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!  

Säsongen 2020 avslutas officiellt i slutet av november, då herrarna och damerna har en 

gemensam avslutningsfest. På denna avslutning delas utmärkelser och priser ut. 
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Seniorlaget 
Träningstider 2019/2020 

Södra Vinghallen 

Måndagar 20.00-21.30 

Onsdagar 19.30-21.00 

Ledare: Paavo Säynäjäkangas och Daniel Ranveg 

Lagets kommande hemmamatcher: 

Södra Vings IF - Nossebro IBK  2019-11-29 19:30 Södra Vinghallen, Hökerum 

Södra Vings IF - IBK Vänersborg C 2019-12-13 19:30 Södra Vinghallen, Hökerum 

Södra Vings IF - Skövde IBF U  2020-01-24 19:30 Södra Vinghallen, Hökerum 

Södra Vings IF - Fagerhult Habo IBK U 2020-02-07 19:30 Södra Vinghallen, Hökerum 

Södra Vings IF - Stöpen IBK U  2020-02-21 19:30 Södra Vinghallen, Hökerum 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 07/08/09 

Träningstider 2019/2020 

Bogesundshallen 

Måndagar 18.00-19.30 

Lördagar 09.00-10.00 

Ledare: Peter Johansson och Daniel Gustavsson 

 

 

NYHET! 

 

Vi har startat upp lag för flickor och pojkar födda 2010-2012 som tränar onsdagar 17.00-18.00. 

För att laget skall fungera behöver föräldrar vara ledare. Man behöver inte ha någon speciell 

kunskap om innebandy i början. Det är mest lek med boll och klubba.  

 

Hör av er till Peo Magnusson, 070-531 62 23 eller Joachim Holmberg, 070-814 55 22 
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F 04/05/06 

Träningstider 2019/2020 

Bogesundshallen 

Tisdagar 19.00-20.30 

Ledare: Henrik Wästervall och Daniel Kjellberg 

Södra Ving är med i ett tjejprojekt med Västergötlands Innebandyförbund där man försöker att 

få mer tjejer till innebandyn. Projektledare är Sara Olofsson som spelar i Jönköpings IK:s 

damlag. Hon har haft ”prova på” med tjejer födda 2007-2009 där vi kommer att utvärdera om 

det kommer att startas ett lag även för dessa tjejer. 

 

Lagets kommande hemmamatcher 

Södra Vings IF - Kinna IBK        2019-11-17 15:00 Södra Vinghallen, Hökerum 

Södra Vings IF - Fröjereds IF        2019-11-30 11:00 Södra Vinghallen, Hökerum 

Södra Vings IF - Fristads GOIF        2020-01-18 15:00 Södra Vinghallen, Hökerum 

Södra Vings IF - IBK Alingsås 2020-02-01 15:00 Södra Vinghallen, Hökerum 

Södra Vings IF - Grästorps IBK              2020-03-21 11:00 Södra Vinghallen, Hökerum 

Södra Vings IF - Wårgårda IBK       2020-03-28 15:00 Södra Vinghallen, Hökerum 
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P 05/06 

Träningstider 2019/2020 

Södra Vinghallen 

Måndagar 17.30-19.00 

Onsdagar 18.00-19.30 

Ledare: Peo Magnusson, Magnus Nyman och Anders Granath 

 

Lagets kommande hemmamatcher 

Södra Vings IF P0506 - Hestrafors IF       2019-12-08 16:00 Södra Vinghallen, Hökerum 

Södra Vings IF P0506 - Fristads GoIF       2020-01-18 11:00 Södra Vinghallen, Hökerum 

Södra Vings IF P0506 - IBK Elfhög 2       2020-02-01 11:00 Södra Vinghallen, Hökerum 

Södra Vings IF P0506 - Rydboholms SK       2020-02-22 11:00 Södra Vinghallen, Hökerum 

Södra Vings IF P0506 - Sandareds IBS       2020-03-08 11:00 Södra Vinghallen, Hökerum 

Södra Vings IF P0506 - Svenljunga IBK       2020-03-15 11:00 Södra Vinghallen, Hökerum 

Södra Vings IF P0506 - Kinna IBK       2020-03-28 11:00 Södra Vinghallen, Hökerum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Innebandyn i Södra Vings IF har ett projekt tillsammans med  

Pantamera som heter ”Föreningskampen”.  

I detta projekt återsamlar vi burkar och PET-flaskor för 

miljön samtidigt som vi har möjlighet att få in några extra 

slantar till vår förening. 

Lagen kommer att ha insamling av bukar och PET-flaskor 

på sina hemmamatcher. Ni är välkomna att lämna in era  

burkar, både importerade, pantburkar och skadade burkar. 

Är det så att du har förbrukning av många burkar eller 

PET-flaskor i ditt egna hem har du möjlighet att få hem en 

egen säck och fylla den och lämna den direkt till butik.  

Det går till så att man får en ”Pantamera-säck”, antingen  

fyller man den bara med burkar (importerade, pantbara 

och trasiga) eller PET-flaskor (viktigt att inte blanda). 

När säcken är tillräckligt full försluter man den med en  

säckförslutare med föreningens etikett som man får  

tillsammans med ”Pantamera-säcken”.  

Sedan åker man och lämnar in den i en butik, man säger  

till i förbutikerna, sedan blir den registrerad när lastbilen 

har hämtat den och föreningen får pengar.  

Det butiker i Ulricehamn som har inlämning och samarbete 

med Pantamera är:  

 

Maxi ICA Stormarknad 

ICA Supermarket Tornet  

 

Kontaktperson: Paavo Säynäjäkangas, 070-436 05 29 

sauna_pojka@hotmail.com 

 

mailto:sauna_pojka@hotmail.com
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F07 

Ett gäng tappra tjejer som kämpar i ur och skur. Härlig stämning och  

god sammanhållning. Vi hoppas på att bli några fler till nästa säsong.  

Hör gärna av er och kom och träna med oss. 

Ledare: Ema Thorell, 0760-06 09 76 

PF09/10 

Har gjort sitt tredje träningsår. Vi har spelat första  

säsongen 7 mot 7. De har varit jätteroligt och barnen  

har lärt sig mycket. Vi har varit ända borta i Mjöbäck  

och spelat match. Vi har även spelat poolspel 5 mot 5.  

Laget har under sommarhalvåret gått upp till att träna  

2 gånger i veckan. Träningsfliten har varit hög och  

truppen ligger på omkring 23 spelare. Vi avslutade  

en rolig säsong genom att spela Borås Arena cup och  

någon vecka senare med Laserdome.  

Ledare: Johannes Lindqvist, 0736-96 96 52 

Andreas Friberg, 0722-44 70 50 

 

(Kenneth Lindström har även varit till god hjälp under säsongen) 

 

 

PF11/12/13 

Har gjort sin första säsong. Startade inomhus i höstas, spelat ute under sommar- 

halvåret och är nu tillbaka inne. Vi har spelat poolspel 5 mot 5, varav 1 hemma  

i Hökerum på Stationsvallen. Vi har även spelat 3 mot 3 matcher vid några  

tillfällen. Har passat både 6- och 7-åringar. En spelform med mycket bollkontakt  

och få avbrott. Vi har haft upp mot 30 härliga barn som testat att spela fotboll.  

Träningar med lek, färdighetsövningar och matchspel. Vi avslutade utomhus- 

säsongen med match mot föräldrarna och grillning. Nu i höst så kommer vi  

erbjuda barn födda 2014 att träna tillsammans med barnen födda 2013.  

Det blir alltså 2 lag framöver. 

Ledare: Jonas Cederlund, 070-525 06 25 och Malin Sturesson, 0735-42 16 39 

 

P05/06 

Startade året med inomhuscup i Ulricehamn, XL-Bygg ungdomscup. 

Under säsong var vi 8 spelare födda 05/06 som tränat och spelat seriespel.  

Spelare födda 07/08 har under året hjälpt oss med matcherna.  

Grabbarna gjorde sitt första år på 9-manna plan. Totalt spelade vi  

totalt 18 seriematcher. Säsongen avslutades med att spelare gemensamt  

med föräldrar tittade på herrlagets sista seriematch på Lassalyckan. 

Ledare: Philip Mentu och Karl Johansson 

P07/08 (Åsa-cupen) 

En kul sista säsong på 7-manna med blandade resultat. Vi har  

tränat 2 gånger i veckan och spelat 16 matcher. Vi jobbar mycket  

på att spela ihop oss som ett lag och att alla är lika viktiga i gruppen.  

Säsongens höjdpunkt var när vi var iväg på en 2-dagars cup i  

Åsa ute på västkusten. Dessa 2 dagar bjöd på strålande väder,  

härlig fotboll, kvälls dopp i havet, glass och mycket gemenskap. 

Ledare: Emil Ljungberg, 070-749 56 78 
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Under hösten har det varit fullt ös i Södra Vinghallen med två vuxengrupper och en barngrupp igång!          

Vi håller på och tränar november månad ut sedan har vi ett juluppehåll och startar igång igen i januari. 

Håll utkik på hemsidan och Södra Vings IF Facebookgrupp för mer information. 

 

Barngympan leds av Miriam och det brukar vara ungefär 10-16 barn i åldern 

4-6 år, med föräldrar som värmer upp i lek och sedan gör en spännande 

hinderbana med olika moment. Till exempel balansering, krypa och klättra. 

Passet avslutas med lugn lek. 

 

  

 

Vuxenpassen har bestått av Tabataträning med Ginny och 

stationspass med Ida där det har legat stabilt på cirka 15-18 

deltagare. Efter en 

uppvärmning kör 

passen igång med 

de olika 

intervallerna och svetten lackar. 9 olika block blandat puls med 

styrka med kroppen som redskap ska tränas igenom hos Ginny, 

där upplägget är aktiv 20 sek/vila 10 sek. Hos Ida kör man 10 

olika redskapsstationer där man är aktiv 1 min/vila 1 minut och 

då har kroppen fått sig en riktig genomkörare. Efter passen 

väntar en lugn avslappning och lättare stretch. 

  

              Miriam Karlsson 

 

 

 

 

 

 

                      Ginny Arabäck           Ida Lindqvist 

Vill du veta mer om någon träning eller vill hänga på detta härliga gäng av ledartjejer kontakta gärna   

Ida Lindqvist,  0739 - 28 83 46 eller ida.lindqvist85@gmail.com 
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Säsong 2 

Boulen inom Södra Vings IF har nu avverkat sin andra säsong. Trivselspelet på onsdagar och söndagar 

har varit den huvudsakliga verksamheten. Här har hela 32 personer deltagit vid ungefär 40 tillfällen.  

Vid ett tillfälle i juli kom grillen fram annars är det oftast kaffe som gäller i pausen.  

En historisk händelse (det är kanske att ta i men ändå…) skedde nu i oktober då ett lag från Södra Vings 

IF representerade klubben i seriespel. Man deltager i den s.k. Inneknallen i Ulricehamn och det är 

Dalsjöfors bouleförening som arrangerar. I laget spelar Klas-Göran Hellqvist, Per Jörgensen, Gunvor 

Jörgensen, Ronnie Andersson och Inga-Lill Thulin. Rune Jacobsson m. fl kommer ansluta i kommande 

matcher. Vi kan nu alltså komplettera med ytterligare en idrott där vi deltager i lagspel.  

Lite oroande är det emellertid att vi har ett tidsbegränsat bygglov på stugorna på Viskabouleplatsen. 

Kommunen har vid en första kontakt varit  

tveksamma till en förlängning. ’ 

Vi hoppas/förutsätter dock att vi ska hitta  

en lösning så bouleplatsen kan vara intakt. 

 

 
 
 

NYA Anläggningen 
 

Som väl en del av er läst i UT röstade kommunstyrelsen och kommunfullmäktige nej till vår 

bidragsansökan. Vi har i en skrivelse till kommunstyrelsen beskrivit hur vi upplevt de här 6-7 åren,  

vilka konsekvenser ett nej får och vilka alternativ som vi ser. Vi framförde vår besvikelse över hur 

ärendet skötts. Vi menar att vi borde fått besked långt innan och inte invaggats i den positiva känsla som 

vi haft under resan. Eftersom kommunen inrättade ett nytt bidrag, bad oss att pruta och var positiv vid i 

princip alla kontakter så trodde vi på projektet och har under de här åren lagt ner otroligt mycket arbete 

i skrivelse, möten, ansökningar, samtal osv. Renoveringstankarna – vi har ju ett stort behov - har också 

lagts åt sidan under den här tiden. Vi avslutade skrivelsen med att vi förutsätter att inte bli lämnade i 

sticket med våra anläggningsbekymmer då det i slutändan kan bli att föreningen får lägga ner. 

 

MEN det inte b a r a mörker i projektet. Det kommunala ”nej-beslutet” kompletterades med ett tillägg:  

- vi ska fortsätta samtalen. En arbetsgrupp ”på hög nivå” ska bildas inom kommunen och det tolkar vi 

som att vi förhoppningsvis ska hitta en lösning ihop med kommunen på de problem som vi har på 

anläggningssidan. Detta ser vi som väldigt positivt! Fortsättning följer…
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PUBLIKVÄRDAR 
 

Sedan 1999 har Södra Vings IF haft publikvärdar på Elfsborgs matcher. Att föreningen fick 

möjligheten, var tack vare Lars Nöjds kontakter och som var en sammanhållen länk mot 

Elfsborg för att ordna med publikvärdar.  

Starten var på Ryavallen som sedan övergick till Borås Arena, där vi nu är en av de stora 

föreningarna där vi har hela ansvaret för hela Ålgårdsläktaren. 

Henry Asp är vår sammanhållande länk och drar ett stort arbete inför varje match för att få ihop 

publikvärdar till alla platser vi ska bemanna. Henry är en av de som varit med sedan 2001 men 

den som varit med längst och fortfarande är med är Sune Knutsson som varit med sedan starten 

1999. Sune har varit med alla år och inte missat många matcher. En annan som var med sedan 

starten var Bernt Udd som tyvärr alldeles för tidigt gick bort. Sören Johansson har även han 

varit med sedan starten men på grund av sjukdom hade några års uppehåll.  

 

Vi har totalt 18 platser att bemanna varje match och vid högriskmatcher ytterligare 5 st.                

Totalt är det ett 35-tal som deltagit under året, de flesta varannan match och några samtliga 

matcher. Några har endast varit med vid högriskmatcher. 

Henry har gjort upp en organisationsplan där vi är uppdelade i grupper så vi vet vilka vi åker 

ihop med till Borås och vilka positioner vi har. 

Sammanfattningen av alla dessa år är att vi haft väldigt trevligt, vi har fått se lite fotboll och det 

har blivit ett stort ekonomiskt tillskott till föreningen på ca 1,5 miljoner kronor, bara resultatet 

för 2019 hamnar på ca 90 000 kr. 

Efter varje säsong träffas vi en kväll i november månad och pratar igenom säsongen, äter god 

mat och ibland kan det komma en hemlig gäst.  

Inför kommande säsonger hoppas vi att vi ska bli ännu fler och det kommer att krävas en del 

nya ansikten till denna härliga gemenskap för att vidmakthålla den fina organisation, service och 

goda rykte som Södra Vings IF har gentemot Elfsborg. 

Känner du att detta är något för dig så hör av dig till  

Henry Asp, 0735-10 20 81 eller Johannes Lindqvist, 0736-96 96 53 
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Ur föreningens historia 

Om att köpa ett stationshus 
Sven-Gunnar Engvall  
 
Det var en kväll på hösten. Vi skulle ha månadsmöte i klubbstugan på Slottsvallen. Jag ställde bilen på 

parkeringen och klev ut. Kvällen var alldeles svart, det blåste och regnade när jag gick över planen, 

uppför trappan, snett över altanen och in genom dörren i klubblokalen. Där inne var ljust och varmt. 

Det hördes mummel och skratt från ett tjugotal personer, som kommit till mötet och nu satt bänkade vid 

borden. Inne i pentryt till vänster fanns Henry Asp. Det var alltid han som stod för förtäringen, vanligtvis 

barkis, smör, ost, prickig korv och kaffe eller dricka. Jag hade med mig dagordning till alla. Det var inte 

alldeles vanligt på den tiden men nu skulle det bli en regel på alla möten och inget möte skulle få pågå 

mer än två timmar.  

 

Under veckan som gått,  hade jag vid två olika tillfällen träffat Olle Franzén och Steve Dahlqvist. Båda 

var ovetande om att de kommit med samma idé, nämligen att föreningen borde köpa in Stationshuset 

och därmed få ett centralt beläget och mycket lämpligt klubbhus. Lokalerna hade blivit tomma sedan 

Yngve Håkanson förlagt sitt företag till gamla lampfabriken, som flyttat in till Ulricehamn. Detta ärende 

kom nu upp under punkten ”Övriga frågor” och föranledde en ivrig diskussion, för och emot. Men 

slutligen enades man om att undersöka möjligheterna och presentera ett förslag på nästa möte.  

 

Fastigheten ägdes av SJ, som vill sälja den och det fanns redan en spekulant, ett företag i Hökerum som 

växte och behövde stora och bra lokaler. Det var inte så alldeles trevligt att behöva konkurrera med dem 

och det var naturligtvis inte givet att vi skulle vinna ett anbudsförfarande. Men det fanns en möjlighet, 

nämligen om kommunen utnyttjade sin förköpsrätt och sedan sålde fastigheten till Södra Vings IF.  

 

Vid den tiden var Sven Knutson kommunalråd. Han fick påringning och en ingående presentation av hur 

fördelaktigt det skulle vara för kommunen att köpa Stationshuset i Hökerum och sälja det till Södra Vings 

IF, och därmed skulle få bra lokaler med möjligheter till många olika aktiviteter  för ungdomar mitt i 

samhället. Sven Knutson skulle fundera på saken. Så mycket mer kommer jag inte ihåg att det hände och 

förhoppningarna får väl sägas vara försiktigt optimistiska. Men så en vacker dag ringde det och Knutson 

meddelade att affären var klar. Tala om överraskning men roligt var det. Nu gällde det att få fram 

pengar. Med hjälp av ett tiotal kända SVIF-anhängare ordnades banklån och köpet genomfördes.  

 

Nu återstod etapp två. Nämligen att skriva till kommunen och begära ett investeringsbidrag på, vill jag 

minnas, 30 procent och göra första avbetalningen på lånet. Det gick bra. 

 

Nu började ett omfattande arbete med att anpassa lokalerna till den nya verksamheten. Det inledande 

arbetet utfördes av Anders Andersson, som också hade medverkat när första klubbstugan byggdes.  

Sedan blev det i stor utsträckning Jan-Åke Arvidsson som såg till att övervåningen byggdes om, att det 

blev nytt tak och att farstukvisten blev till. Så har det fortsatt år efter år genom ideellt arbete och för 

varje avsnitt som blivit klart har kommunen snällt betalat ut investeringsbidrag.  

Men visst blev det en god investering för kommunen – även om man fick betala två gånger. 

 
Utdrag ur ”Södra Ving Då och Nu”, Södra Vings hembygdsförening 
 
 
 
Notering: Nu är vi i liknande skede i föreningen  

med behov av nytt klubbhus och fotbollsplaner  

som är centrerade på samma plats och inte utspridda  

på tre olika ställen i samhället. Även nu är vi ”försiktigt 

optimistiska” men vi hoppas och tror på ännu en  

positiv överraskning… 

 

https://digitaltmuseum.se/021018162859/vy-vid-hokerum-station-oppnad-1917-en-och-enhalvvanings-putsad-stationsbyggnad
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39 år - Södra Vings första damlag  

i seriespel året 1980 

 

Översta raden från vänster: Tränare Rune Åhsén, Mona Levenby,  

Lena Gustavsson, Ann-Marie Brandt, Lena Gustafsson (Svensson), 

Lena Andersson (Håkansson) och lagledare Kurt Knuthson 

 

Främre raden från vänster: Anette Kagelind, Stina Levenby, Bolette 

Åhsén, Marina Gustavsson (Knuthson), Anneli Gustavsson, Eva 

Lennartsson och Marie Andreasson 

30 år - Södra Vings herrlag året 1989  

Bilden togs efter sista avgörande matchen i Gudhem. 

Inför sista omgången hade fyra lag samma poäng. Alla fyra,  

däribland Timmele, vann sina matcher och SVIF vann  

serien på bäst målskillnad.  

Detta år var SVIF inte så bra i början, men tack vare en  

Imponerande höst kom laget ikapp. Bland annat gjorde 

Hasse Gustavsson många avgörande mål i slutet av serien. 

Målvakt Björn Moström, som låg i lumpen, kom i uniform 

till matchen, drygt halvtimman innan start. Han fick inte vara 

med på segerfesten, då han omedelbart efter matchen skulle 

inställa sig hos sitt kompani igen, som dessutom var ute  

på övning. 

 

Bakre raden från vänster: 

Tomas ”Töve” Johansson, Ulf Carlsson, Tord Andersson, 

Patrik Sörensson, Ola Andersson (tränare), Ulf Helin,  

Björn Moström, Magnus Gabrielsson (ledare) och  

Lennart Andrén (ledare/massör) 

Mellanraden: Hasse Gustavsson 

Främre raden från vänster: 

Anders Falk (”Tjollen” Carlsson), Fredrik Rönnqvist, Mikael Boman, Martin Dahlqvist, Håkan Öman och Lars-Åke Carlsson 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-9O-J29blAhXKy6YKHcngAwgQjRx6BAgBEAQ&url=http://idrottonline.se/SodraVingsIF-Fotboll/Historik/Lagbilder&psig=AOvVaw0PrwwA6eb1rR8OGOMzmNp6&ust=1573167800375161
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiFj6qo29blAhVPyaYKHQ64CLwQjRx6BAgBEAQ&url=http://idrottonline.se/SodraVingsIF-Fotboll/Historik/Seriesegrare&psig=AOvVaw0PrwwA6eb1rR8OGOMzmNp6&ust=1573167800375161
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            Lördagen den 7 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. 

(de 700 första startande) 

 

Alla barn kan träffa tomtemor och lämna sin önskelista. 

 

 

                 

 
                                

                                                                       Vuxen: 60 kr 

               Barn: 30 kr 
 

                                                               Utlottning på startkortet 

                                     Vuxen 500 kr   

                                              Barn 300 kr               

                                      

            

      

 

   

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5Zg3yKeEPpZKQM&tbnid=eq4jCmXJAq8_wM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.trollmorsan.com/2010_11_01_archive.html&ei=CjlqUqvuCaOo4ATqnYDQBA&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNGQc7S9kQY7AcLNDxLvi0m_T3l2wA&ust=1382779516985094
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


16  
 

ORGANISATION 2019 
 
Ordförande:     Boulesektionen: 
Håkan Öman  0705-876299  Lennart Johansson 0708-775586 
    Gösta Hellqvist 0705-150025 
Styrelseledamöter:   Per Jörgensen  0731-035806 
Gösta Hellqvist 0705-150025  Klas-Göran Hellqvist 0703-327887 
Lennart Johansson, vice ordf.  0708-775586   
Viktoria Persson, kassör 0738-433833  Marknadsföring/sponsorgrupp: 
Lina Claesson, sekr. 0706-802839  Per Wessbo  0703-121389 
Peo Magnusson 0705-316223  Anders Samuelsson 0703-208208 
Johan Björling  0708-639664  Johan Wessbo  0705-557322 
    Adam Andersson 0704-192136 
Styrelsesuppleanter:   Lars-Åke Carlsson 0709-775764 
Karin Johansson 0702-826037   
Patrik Johansson 0705-661612  Anläggningssektionen:  
    Lennart Johansson 0708-775586 
Fotbollssektionen:   Bosse Andersson 0321-515 54 
Håkan Öman  0705-876299  Dick Svensson  0761-262207 
Peter Asp  0733-930429  Karl Johansson 0703-525712 
Hans Hellqvist  0709-488288  Klas-Göran Hellqvist 0703-327887  
Per-Åke Nilsson 0703-529370   
Viktor Wessbo  0708-392045  Valberedningen: 
    Ulf Carlsson  0736-816995 
Ungdomssektionen:   Marcus Andersson 0721-466510 
Johannes Lindqvist 0736-969653  Emilia Henricson 0725-445550 
Andreas Friberg 0722-447050   
Emil Ljungberg 0707-495678  Lotteriansvarig: 
Jonas Cederlund 0705-250625  Ulf Carlsson  0736-816995  
Hanan Hamdan 0736-136501   
    Lotterikontrollant: 
Innebandysektionen:    Göran Lindgren 0705-088417 
Peo Magnusson 0705-316223     
Joachim Holmberg 0708-146622  Medlemsansvariga: 
Tina Elenius  0706-611049  Lena Gustafsson 0738-239463  
Daniel Ranveg  0706-005776  Johan Björling  0708-639664 

Viktoria Persson 0738-433833 
Motionssektionen: 
Ida Lindqvist  0739-288346  Damklubbens ordförande: 
Ginny Arabäck   Margaretha Öman 0705-662887 
Miriam Karlsson 
 

 

 

 

 

 

   
 
    
 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjmjcXVobPlAhVwk4sKHdYJAYcQjRx6BAgBEAQ&url=https://samnytt.se/god-jul-onskar-samhallsnytt-2/&psig=AOvVaw3DXI1GVU2ZxJDL1UMw2wh6&ust=1571950205270196

