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Ordförande har ordet 

 

Hösten är sakta men säkert på väg 
mot vinter. Vi får njuta av kylan så 
mycket vi hinner för det blir snabbt en 
vår igen. Men innan våren hoppas vi 
att se så många som möjligt på 
tomtepromenaden. Ett bra tillfälle att 
träffa vänner och bekanta och prata 
lite och kanske vinna lite på 
paketlotteriet. Fotbollssäsongen är nu 
över. Vilken fantastisk säsong både 
damerna och herrarna hade. 
Ungdomarna har gjort mycket bra 
insatser i sina respektive lag. Passa 
på nu när innebandyn är igång på 
allvar att försöka ta er tid att gå och 
titta på någon match.  
Nu kommer de personerna som är de 
viktigaste i vår förening enligt min 
mening nämligen ledarna. 
Dessa fantastiska människor som 
lägger massvis av tid på våra 
ungdomar och övriga aktiva. 
Sedan får vi rikta ett tack till 
damklubben som sålt kaffe och tilltugg 
vid fotbollsmatcherna. 
Med detta sagt så kommer vi att 
ställas inför viktiga val på nästa 
årsmöte. Jag meddelar redan här att 
jag inte kommer att ställa upp för 
omval som ordförande i Södra Vings 
IF. Så nu hoppas jag att ni passar på 
att hjälpa valberedningen och funderar 
över vem ni anser passar som 
ordförande i denna förening.  
 
 

Per Gustafsson 
Ordförande i Södra Vings IF  
 
 
 

Per Gustafsson 
pgcrusader@telia.com 

 

0702-778631 
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50 miljoner kronor!  

För att stödja svensk ungdomsidrott har Svenska 
Spel lagt undan 50 miljoner kronor som årligen ska 
gå till landets idrottsföreningar och deras 
ungdomsverksamhet. Den första utdelningen 
gjordes den 25 oktober 2013. Den 1:a oktober 
nollställde vi mätarna och startade en ny period med 
50 miljoner nya kronor som ska fördelas. Vi vill 
fortfarande ha din hjälp att bestämma till vilka 
föreningar pengarna ska gå. Så när du spelar på 
Svenska Spel, uppge att du vill ge ditt stöd till 
Södra Vings IF 

 
Så mycket ger Svenska Spel till ungdomsidrotten i 
Sverige. Varje år. Och det är i dag, den 25:e 
oktober 2013, som 6 365 svenska föreningar får ett 
riktigt skönt tillskott i klubbkassan.  
Vi har tagit hjälp av Claes Åkesson, Peter "Foppa" 
Forsberg och Sveriges kanske främsta komiker - 
Per Andersson för att redovisa hur pengarna 
fördelats.  
Tillsammans med vår VD Lennart Käll gör de 
nedslag i det svenska föreningslivet och berättar om 
hur det gick till när 50,000:- kronor fick nya ägare.  

För Södra Vings del blev utdelningen i år över 
56.000:- 

Ett stort tack till alla som stödjer föreningen. 

Ett extra stort tack till Ulf och 
Anders i TOLKABRO LIVS 

 

Ansvarig utgivare:   Tommy Johansson 

mailto:pgcrusader@telia.com
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Innebandysäsongen 2013/2014  

Inför säsongen 2013/14 har vi anmält 3 lag till seriespel, P/F 03, P00 och P97. Sen har vi ett flicklag i 

åldern 97/00 som bara tränar tills de får fullt lag och då kan börja i någon serie. Totalt är det ca 60 - 70 barn 

och ungdomar som tränat regelbundet. 

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

fortsätta med träning för dem och hoppas få med sig fler tjejer till denna säsong för att kunna få vara med 

och spela i första hand träningsmatcher mot andra lag. Så laget behöver fler spelare. Här är Anders 

Malmberg och Kevin Malmberg ledare. Tränar tisdagar mellan 17.00 och 19.00. Här är egentligen alla 

tjejer välkomna. 

P 97 gick som tåget förra säsongen med en liten formsvacka i mitten. De spelade 17 matcher med väldigt 

bra resultat och slutade på en hedrande 5,e plats med 25 poäng. Målsättning är att laget kommer vara 

stommen i ett kommande seniorlag. Ledare är Daniel Liberg, Anders Malmberg och Jessica Pulli. Tränar 

måndagar och onsdagar mellan 19.30 och 21.00 och alla pojkar som är födda 97 till 99 välkomna. 

P 00 är med i serie och spelade förra säsongen 18 matcher. I början av serien förra året 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. 
Ledare här är Tommy Carlsson, Daniel Ranveg, Lars-Åke Carlsson och Tina Carlsson. Tränar måndagar 
och onsdagar mellan 18.00 och 19.30 och alla pojkar som är födda 00 till 02 välkomna. 
 
P/F 03 är för unga för seriespel men har istället en handfull sammandrag där de möter olika lag och spelar 
två till tre matcher varje sammandrag. Här är Joakim Holmberg, Roy Josefsson och Dennis Johansson 
ledare. Tränar söndagar mellan 10.00 och 11.30 och alla barn som är födda 03 eller yngre är 
välkomna. 
 

Ang åldersgränser får vi ha två överårig spelare i varje lag. En målvakt och en utespelare som är ett 

år äldre. 

Inför kommande säsong 2014/2015 vill vi försöka komma igång med ett P/F 06 lag och här är alla barn 
som är födda 06 eller yngre är välkomna. 
Till detta lag har vi inga ledare. Finns det intresse att följa sina barns idrottande så hör av er till 
innebandysektionen oavsett ålder på barnen. 
  

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 

Innebandyns hemmamatcher  säsongen 2013-2014 

P 03 sammandrag den 23/11 med start kl. 9.00 

P 00   P 97  

16 nov  14.00  SVIF-Annelund 16 nov  11.00  SVIF Lockerud 

30 nov  14.00  SVIF-Svenljunga 07 dec  11.00  SVIF-Borås 

14 dec  14.00  SVIF-Hemsjö 11 jan   11.00  SVIF-Tygriket 

18 jan   14.00  SVIF-Westbo 18 jan   11.00  SVIF-Fagerhult 

01 feb   14.00  SVIF-Tranemo 01 feb   11.00  SVIF-Mullsjö 

01 mar  14.00  SVIF-Kinna 12 feb   11.00  SVIF-Elfhög 

   01 mar  11.00  SVIF-Lidköping 
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Seniorfotbollen 

” Det var mycket nära att S.Ving även 2013 fått kröna säsongen med ett 

serieavancemang. Anledningen är att herrarna i ett mycket rafflande seriespel slutligen 

hamnat på 2:a plats och därigenom kvalificerat sig för kvalspel till div 4. Här föll man dock 

bokstavligen på mållinjen där man tyvärr föll i en händelserik gruppsegersmatch mot 

Göta BK, där ett mål i slutminuten för motståndarna gjorde att säsongen tyvärr slutade 

med en kvalförlust. Dock skall man när den värsta besvikelsen lagt sig summera 

säsongen och där kan man konstatera att samtliga spelare, tränare och ledare gjort ett 

kanonjobb.  

Herrarna har under säsongen haft en stabil spelartrupp att tillgå och detta är givetvis en 

av anledningarna till årets framgång.  

På damsidan har man efter en tuff vårsäsong verkligen under höstsäsongen visat att 

man hör hemma i div 3. Enda förlusten på hösten kom mot de slutliga seriesegrarna, 

Sjömarken/Sandared, utöver denna förlust har man bara segrar och någon oavgjord 

match, starkt jobbat tjejer! Truppen har varit träningsflitig och det skall bli intressant att 

följa laget under kommande säsong.  

Vårt P35-lag hamnade slutligen på en hedrande 4:e plats i serien, dvs man kom även i år 

till slutspel. Där fick man dock respass av Vinninga, ett lag som tog sig hela vägen till 

final i Västergötland. Sektionen vill passa på att tacka SAMTLIGA som på något sätt 

bidragit till årets framgångar och vi hälsar alla välkomna till säsongen 2014. 

 

 

 

 

 

 

Herrar, Div 5 Södra 
Lag S D P 

IFK Örby 22 22 44 

Södra Vings IF  22 31 43 

Kinnahults IF 22 17 40 
Torestorp/ 
Älekulla FF  22 13 36 

Hössna IF  22 0 32 

Tranemo IF  22 4 30 
Tvärred/ Vegby 
FC 22 -2 30 

FC Lockryd  22 -6 26 

Dannike IK  22 -7 26 

Skene IF  22 -18 23 

Skene IF 09  22 -24 23 

Dalsjöfors IF  22 -30 18 

Damer, Div 3 Södra 
Lag S D P 

Sjömarken/ 
Sandared  18 53 47 

Kindaholms FF 18 35 36 

Alingsås KIK  18 29 34 

Rävlanda AIS  18 8 27 

Södra Vings IF  18 7 26 

Timmele GoIF  18 3 26 

Borgstena IF  18 -4 23 

IF Olsfors  18 -27 19 

Rydboholms SK  18 -40 12 

Hemsjö IF  18 -64 5 

Herrar, Utveckling A 
Mellersta 
Lag S D P 

Vårgårda IK  18 68 45 

Dalsjöfors IF  18 24 32 

Brämhults IK  18 9 32 
Herrljunga SK 
FK 18 7 32 

Annelunds IF  18 9 29 

Södra Vings IF  18 -2 29 
Sandared/ 
Sjömarken 18 4 24 

Dardania IF  18 -27 22 

Redvägs FK  18 -44 11 
Hössna/ 
Timmele 18 -48 4 

http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=26587
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=62489
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=63756
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=65500
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=65500
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=61373
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=62725
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=86240
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=86240
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=65234
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=60784
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=25646
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=92000
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=115473
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=99104
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=99104
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=65256
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=64829
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=62104
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=62494
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=62709
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=60662
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=85958
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=62035
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=61151
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=63055
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=158159
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=63315
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=65069
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=65069
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=60536
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=62490
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=91656
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=91656
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=114835
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=65394
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=61374
http://www.vastgotafotboll.org/foreningar/?flid=61374
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Pipipipipip, ungdomssektionen meddelar 

Vi vill ha dig! 

Vi inom ungdomssektionen ser att vi konstant får in fler spelare till våra ungdomslag, vi har i 

dagsläget 9 lag igång, varav två lag är ett samarbete med Timmele/Redväg. Sammanlagt har vi 

ca 100 barn engagerade inom fotbollen. Det tillkommer nya spelare och åldersgrupper, så vi är i 

konstant behov av ledare, tränare för nya och även för befintliga lag. Vi har idag P7, dvs pojkar, 7 

år. F7/8, flickor 7 och 8 år. P8/9, pojkar 8 och 9år. F10, flickor 8-10 år, P10, pojkar 10 år . 

P12, pojkar 12 år. F14, flickor 14 år .P14/15, pojkar 14-15 år. Vi diskuterar även nu om ett nytt lag 

för våra yngsta våren 2014, med start v3.  

Vi behöver ibland också domare till våra spännande och underhållande seriematcher, där vi 

spelar 5-, 7- och 11-mannafotboll.  

Så om du känner att just du skulle vilja bidra med något, kan vara som ledare, tränare etc. Så 

tveka inte att kontakta ledare för befintliga lag eller Janne Högberg, 0321-51068. 

Hur ser en säsong ut för våra barn och ungdomar? 

Vi startar inomhusträningarna, oftast i vecka 3. Vi brukar ha en informationsdag i skolan, där vi 

går runt i klasserna och pratar om Södra Vings ungdomslag och vilka tider som gäller för 

respektive åldersgrupp. Inomhusträningen sker i gymnastikhallen vid skolan. 

Sedan går vi ut på gräs någon gång i april, när vår vaktmästare Jan-Erik Magnusson tillåter det. 

Vi tränar med våra yngre lag på Stationsvallen vid gamla Stationshuset. De äldre spelarna tränar 

på Skyttevallen vid brandstationen.   

Under maj månad startar serierna för alla lag och de yngsta lagen spelar något poolspel under 

våren. 

Det görs sedan uppehåll för de flesta i samband skolavslutningen eller strax efter.  

Start för serierna sker sedan i augusti och dessa pågår till och med mitten/slutet på september.  

Därefter tränar vi lite inomhus igen. 

I år hade vi en fotbollsskola i samarbete med Team Sportia som är vår nya leverantör. Denna 

bedrevs i vecka 32. Vi fick i år lägga skolan på sen eftermiddag/kväll pga. svårigheter att få till 

tränare till verksamheten. Vi vill rikta stort tack till de tränare från seniorlagen som ställde upp. 

Vill ni veta vad som händer med lagen, så gå in på Södra Vings hemsida. Där finns resultat, 

referat från matcher mm.   Så ta för vana att titta in på hemsidan:  

http://www2.idrottonline.se/SodraVingsIF,  

Där kan ni sedan klicka er vidare till fotboll och välja under Lagen vilket lag ni vill ha information 

om. 

Ungdomssektionen gm Janne Högberg 

 

 

http://www2.idrottonline.se/SodraVingsIF
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Motionssektionen 
I dagsläget har föreningen inga pass då vi saknar ledare. 

Är DU intresserad av att leda något vuxenpass  

eller barnpass så hör av dig till mig! 

 

Viktoria Persson, ansvarig från Styrelsen 

0738-433 833, viktoria76persson@live.se 

 
 

 

Porträttet 

 

Viktoria Persson 

 

En föreningsprofil med stort hjärta och stort 

engagemang. 

Viktoria tar stort ansvar och har många strängar på sin 

lyra och får saker och ting gjorda.   

Det är inte bara i Södra Vings IF som hon är engagerad. 

Viktoria har en anställning på 50% i Fotbollshallen som 

administratör, hon arbeta 50% med ett idrottslyftsprojekt i 

samarbete med 8 landsbygdsföreningar, hon är 

gympaledare på Gymmix i Ulricehamn.   

Om i detta vore nog så vi vet alla att hon haft en otroligt 

tuff tid bakom sig med att besegra sin sjukdom.  

Om man skall säga något negativt så vet vi alla hon att gärna tar på sig uppdrag och att 

det ibland kan bli för mycket. Men som man säger. ”vill man något gjort skall man fråga 

den som redan har för mycket” och den devisen lever även här. 

Vi kommer med all säkerhet att höra talas om Viktoria Persson mycket under kommande 

år. 

 

 

mailto:viktoria76persson@live.se
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Medlemsavgiften 2014 

Redan nu har Du möjlighet att betala in din medlemsavgift för 2014. 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! 

Enskild medlem   100 kr 

Enskild medlem under 7 år   25 kr 

Familjeavgift  250 kr 

Som familj räknas Ni som är mantalsskrivna på samma adress. 

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 både innebandy och 

fotboll. 

Aktivitetsavgift 2014 

För medlem född 1998 eller senare 300 kr 

För medlem född 1997 eller tidigare 600 kr 

När det gäller Motionssektionens verksamhet är det ännu inte klart om det blir någon 

verksamhet under 2014.  

Avgifterna betalas in till bankgiro 873-3131 

För att vi ska kunna registrera våra medlemmar i medlemsregister behöver vi samtliga 

medlemmars tiosiffriga personnummer. Det är även viktigt att ange alla 

familjemedlemmar och vem/vilka som är aktiva i en idrott. Ange om möjligt din e-

postadress så att vi lätt kan nå dig med information. 

Använd gärna den blankett som finns på vår hemsida. Du hittar den under 

Arkiv/Dokument/ Medlemsavgift 2014. 

 

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig! 

 

Medlemsansvarig  

Lena Gustafsson, 0768-23 94 63 

lenagustafsson.63@gmail.com 

 

Södra Vings IF hälsar dig varmt välkommen som medlem i föreningen 
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Föreningskontakter 
Ordförande, Per Gustafsson 0702-778631 Anläggningar, Jan-Christer Johansson 0705-151197 

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

Kassör, Tommy Johansson 0708-585537 Marknad  Peter Andersson 0706-656475 

Sekreterare, Lena Gustafsson 0738-239463   

Fotbollssektionen, Håkan Öman 0705-876299  Ungdomssektion Jan Högberg 0722-251537 

Innebandysektion  Sören Delin 0703-635209, Joachim Holmberg 0708-146622 

 

 

 


