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Ordförande har ordet 

 

Först, ett stort och innerligt TACK till alla 
ledare, unga som gamla spelare, 
funktionärer, supportrar och sponsorer! 
Utan er hade du inte läst detta för då hade 
vi inte haft något Södra Vings IF. 
 
Hej - mitt namn är Per Gustafsson och är er 
nya ordförande efter Tommy Johansson 
som efter ett flertal år tagit ett steg tillbaka. 
Jag vill här än en gång tacka för det 
förtroende som visats mig. 
Södra vings IF har haft tur som har haft en 
så engagerad ordförande som Tommy. 
 
En nyvald ordförande brukar ha en 
programförklaring, för min del blir det att i 
första hand få till en varaktig lösning i det 
ekonomiska föreningsjobbet. Sedan har jag 
en förhoppning att kunna öka samarbetet 
mellan huvudföreningen och Södra Vings 
Damklubb. 
 
Möjlighet till påverkan 
Det finns en plan som beskriver vad vi vill 
åstadkomma under året. Även om den 
täcker in många områden finns det säkert 
saker vi inte tänkt på eller som kan göras 
bättre jämfört med idag. Jag vill därför 
uppmuntra alla till att dela med sig av goda 
idéer och förslag för att utveckla 
verksamheten vidare. Förslagen kan med 
fördel lämnas till någon ur styrelsen. 
 
I skrivande stund håller innebandyn på att 
gå mot slutet av sin säsong och fotbollen är 
på väg att starta upp sin på allvar. Motion är 
också på väg mot ett säsongs uppehåll. 
 
Per Gustafsson 
Ordförande i Södra Vings IF  
 

 

 

 

 

 

Per Gustafsson 
pgcrusader@telia.com 

 

0702-778631 
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VÅRSTÄDNING 
 

Lördagen den 27 april kommer vi 

att ha öppet 10.00 – 14.00 vid fd. 

sågen så du kan lämna till vår 

loppmarknad 

 

Loppmarknaden blir  

den 7 september  

 

Välkomna 

 

Södra Vings IF,  

Södra Vings Hembygdsförening 

och Hökerums SMU 
 

 

 

Ansvarig utgivare:    Tommy Johansson 

mailto:pgcrusader@telia.com
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Innebandysäsongen 2012/2013  

Inför säsongen 2012/13 hade 4 lag 

anmälts till seriespel, P/F 03/04, P00, 

P97/98 och P95. Lag P95 drogs ur 

seriespel innan säsongen startat på grund 

av för få ungdomar som kom till träning. 

De som fortsatt har istället varit med i 

P97/98. Flicklaget ålder 97/00 som 

startade förra säsongen tränar endast. Var 

i början lite för få, men har tillkommit några 

fler så nu fungerar det bra. Under året har 

ca 60 - 70 barn och ungdomar tränat regelbundet. 

F 97/00 har bara tränat då de fortfarande är för få spelare för match och seriespel. Vi 

kommer fortsätta med träning för dom och de hoppas få med sig fler tjejer till 

kommande säsonger för att kunna få va med och spela matcher mot andra lag.  

P/F 03/04 är för unga för seriespel men har istället haft en handfull sammandrag där 

de mött olika lag och spelar två till tre matcher varje gång med ett väldigt gott 

resultat. 

P00 är med i serie och har spelat 18 matcher. I början av serien hade de svårt med 

orken då de ibland var för få spelare för att byta kontinuerligt. De spelade jämt med 

de flesta lagen i början av matcherna, men orkade inte hela. Med tiden kom fler 

spelare till samtidigt som de unga killarna blev starkare av träning och peppandet 

från tränarna, så i slutet av serien kom de efterlängtade segrarna. När serien var slut 

så hade de fått med sig 6 poäng som de skall va stolta över då de kämpat otroligt 

hela säsongen tillsammans med alla ledare. 

P97/98 har gått som tåget i början med en liten formsvacka i mitten. De har spelat 17 

matcher (en match kvar) med väldigt bra resultat och ligger fyra med 25 poäng. 

Målsättning är att detta lag kommer vara stommen i ett kommande seniorlag. 

Till sist ett stort tack till alla spelare och i synnerhet till er ledare. För utan er och den 

tid ni lägger så har alla dessa barn inga möjligheter att spela innebandy under 

organiserade former.    

 

Innebandysektionen 
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Seniorfotbollen 

2013 är redan ett rekord år. Aldrig tidigare har Södra Ving haft ett representationslag 

i division 3. Damerna som firade 2012 med serieseger får alltså kliva upp i 

seriepyramiden. Glädjande för föreningen så har damlaget fått ett flertal tillskott till 

truppen. Det är populärt att spela i Södra Vings damlag!  

Precis som under de senaste åren tränas damlaget av Hasse Gustavsson som bistås 

av spelande hjälptränare Jenny Hulander . Lagledare är, numer som vanligt, Per-Åke 

Nilsson.    
 

Ledarstaben på herrsidan har inför 2013 förstärkts med ett par bekanta ansikten. 

Henrik ”Kyrka” Johansson tar över tränaransvaret efter Ola Andersson. Henrik 

kommer ha hjälp och stöd av Henrik ”Arnabo” Johansson och Erik Johansson. Erik 

och Henrik ”A” kombinerar sitt eget spelande med tränarsysslan. Som vi alla kunde 

läsa i pressen fortsätter vår lagledare Sten Öman som lagledare. Till sin hjälp har han 

Pelle Fihn. Som gör comeback som ledare i vårt herrlag. Peter Asp fortsätter som 

lagledare för vårt B-Lag, eller Utvecklingslag som det numer officiellt heter. Även vårt 

herrlag har fått några tillskott. Några återvändare, och några nya ansikten i truppen. 

Det är även populärt att spela i Södra Vings herrlag! 
 

Sedan årsskiftet har både herrlaget och damlaget haft träningar i vår eminenta 

Fotbollshall i Ulricehamn. En träning i veckan har lagts på förträffliga Lassalyckans 

uppvärmda konstgräsplan. Huruvida detta kommer leda till framtida seriesegrar eller 

inte, det kan det debatteras flitigt om. Dock är vi Södra Vingare glada för 

möjligheterna att vintertid kunna träna och spela på så fina anläggningar. 

Vi hälsar alla fotbollsugna välkomna till spännande och välspelade matcher på 

Slottsvallen. Som förhoppningsvis är lika grön som vanligt, fastän vintern varat 

fotbollsbedrägligt länge i år. 

 

För Fotbollssektionen: Hans Hellqvist 
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Information från Ungdomssektionen, 
Vi har idag många tjejer och killar som spelar och tränar fotboll i något av våra lag. Vi 

bedriver verksamhet från och med 7-års ålder.  

 

Lite info om lagen vi har i träning: 

P7, dvs pojkar, 7 år. P8, pojkar 8 år. F7/8, flickor 7 och 8 år. P9, pojkar 9år. F10, 

flickor 8-10 år, P10, pojkar 10 år . 

P12, pojkar 12 år. F14, flickor 14 år .P14/15, pojkar 14-15 år. Här har vi ett 

samarbete med Timmele/Redväg, så vi har alltså två lag som tränas och kommer att 

matchas tillsammans. 

 

Informationsdag: 

Vi har haft träningar inomhus från vecka 3 och kommer nu att gå ut på gräs, så fort 

planerna tillåter det.  

Vi hade en informationsdag i skolan under vecka 2 som gav bra resultat, vi lyckades 

”fånga upp” nya spelare och kunde skapa ett helt nytt F7/8 lag, roligt! 

Informationsdagen är något vi kommer att göra inför varje år. Vi ser att många barn 

blir mindre aktiva och ett sätt kan vara att locka dem till fotbollen, som vi ju har på 

nära håll i Hökerum.    

 

Fotbollsskola: 

Vi kommer i år att bedriva en fotbollsskola i samarbete med Team Sportia som är vår 

nya leverantör. Denna kommer att bedrivas i v32. Mer information om denna 

kommer, så håll utkik, både på hemsida och skola. 

 

Övrigt: 

Våra spelare i 10 och 12årslagen är bollkallar/bolltjejer på våra seniorlags 

hemmamatcher. F10 på Damlagets och P10/P12 på Herrlagets. 

 

Vi inom ungdomsfotbollen har nu fått tillgång till ny hemsida. Här kommer vi att för 

varje lag uppdatera vad som händer med träningar, matcher etc. Så har för vana att 

titta på denna hemsida, http://www2.idrottonline.se/SodraVingsIF-Fotboll, klicka på 

menyn Lagen, och välj ”ditt lag”. 

 

Till slut en liten inbjudan till de spelare som har tränat några gånger och vill prova 

igen eller nya som vill börja träna, ni är hemskt välkomna. Titta på hemsidan för 

information , när vi börjar utomhus. 

 

En uppmaning till alla som vill hjälpa till med något för ungdomsverksamheten, 

ledare, tränare, domare eller något annat som ni skulle vilja bidra med. Hör av er till 

Janne Högberg 0321-51068 eller tag kontakt med någon av tränarna/ledarna för 

respektive lag. 

 

Ungdomssektionen 

http://www2.idrottonline.se/SodraVingsIF-Fotboll
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En liten påminnelse om medlems- och 

aktivitetsavgiften för 2013. 

Du som missat att betala din medlemsavgift får nu en ny chans. Betala in den avgift som 

stämmer för dig. 

Vi skickar inte ut några inbetalningskort denna gång men hoppas ändå att du tar denna 

möjlighet att ge Södra Vings IF ditt stöd. 

Medlemsavgift 2013 till bankgiro 873-3131 

Enskild medlem 100 kr 

Enskild medlem under 7 år 25 kr 

Familj 250 kr 

Som familj räknas Ni som är mantalsskrivna på samma adress 

 

Aktivitetsavgift 2013 till bankgiro 873-3131 
För ett aktivt barn/medlem i familjen t.o.m. det året barnet fyller 16 år 300 kr/år 

För två aktiva barn/medlemmar i samma familj t.o.m. det året de fyller 16 år 500 kr/år 

För tre eller flera aktiva barn/medlemmar i samma familj t.o.m. det året de fyller 16 år 600 

Kr/år 

För alla vuxna aktiva medlemmar fr. o m. det år medlemmen fyller 17 år 
600 kr/år  

 

Aktivitetsavgift för motion till bankgiro 873-3131   

Motion, 1 pass/vecka 200 kr/termin 

Motion, 2 eller fler pass/vecka 300 kr/termin 

 

Tack för din medverkan 
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Nytt samarbetsavtal med Team Sportia Ulricehamn! 

Tillsammans med Team Sportia har vi slutit ett samarbetsavtal som är 

fördelaktigt för dig. 

Du som medlem i Södra Vings IF skall aktivera ett Sportklubbenkort som 

gäller som bonuskort för dig på alla varor hos Team Sportia. 

Dessutom hjälper du Södra Vings IF till en central bonus som vi får till vår verksamhet av 

Team Sportia Ulricehamn när du handlar hos dom. 

Aktivering av sportklubbenkortet: 

För att erhålla rabatt och bonus till dig ska du aktivera ett klubbkort. Detta gör du 

omgående hos Team Sportia Ulricehamn genom att fylla i ett formulär. Har du ett kort sedan 

tidigare så behöver du bara uppge att du vill koppla kortet till Södra Vings IF 

Förmåner för dig som medlem: 

 

 10%  rabatt på allt som berör fotboll och innebandy! 

 Sportbrevet varje månad – unika sportnyheter kombinerat med det senaste från 
Team Sportia 

 Medlemsaktiviteter, t ex förtursrea och julklappskväll. 

 Bonus – så klart! En krona – en poäng 
 

Aktiverar du ditt sportklubbenkort senast 

den 30 april får du en fin vattenflaska som 

bonus 

 

Är man som medlem yngre än 16 år, måste förälder ansöka om medlemskap i sportklubben 

istället. 

 

Har du frågor kontakta  Team Sportia Ulricehamn 

   ulricehamn@teamsportia.se 

 

 

 

 

mailto:ulricehamn@teamsportia.se
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Julpromenad 7 december 

SVIF- marschen  27 april 

Aktiviteter 2013 

SVIF-dagen 24 augusti 

Loppmarknad 7 september 

Jul och påskkalendrar 

SÄKRA-cupen  13-14 april 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Föreningskontakter 
Ordförande, Per Gustafsson 0702-778631 Anläggningar, Jan-Christer Johansson 0705-151197 

Vice ordf. Peter Andersson 0706-656475 Publikvärdar, Coach  Henry Asp 0321-52081 

Sekreterare, Lena Gustafsson 0738-239463  Marknad  Peter Andersson 0706-656475 

Fotbollssektionen, Håkan Öman 0705-876299   

Ungdomssektion Jan Högberg 0722-251537 

Innebandysektion  Sören Delin 0703-635209  Joachim Holmberg 0708-146622 

 

 

 


