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Övre raden: Erik Björling, Karl Wilhelmsson, Johan Wessbo, Viktor Fritzon, 

Sirwan Rakh, David Karlsson, Filip Josefsson, Elias Andersson, tränare Henrik 

”kyrka” Johansson. 

Mellanraden: Lagredare Peter Asp, Joakim Hulander, Martin Bogedahl, Jacob 

Åhsén, Genc Hoti, Joakim Johansson, Johan Borgedahl, Erik Gustavsson, 

Alexander Dehlin, Erik Johansson 

Nedre raden: Johan Björling, Adam Andersson, Andreas Nordgren, Viktor 

Wessbo, Marcus Andersson, Stephen Osomuri,  Henrik ”arnabo” Johansson 

 

 

 

www.sodravingsif.se 

 

http://www.sodravingsif.se/
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Föreningens evenemang 
2014 

 
5-6 april 

SÄKRA-cupen 
En inomhusturnering i Fotbollshall 
Ulricehamn för flickor och pojkar 10 och 12 år. 

 
*** 

23 augusti 

SVIF-DAGEN 
En föreningsdag med aktiviteter för hela 
familjen. 

 
*** 

6 september 

LOPPMARKNAD 
Ett av föreningens återkommande 

höstevenemang som i år kommer hållas 

utomhus i Hökerums centrum, vid 

Stationshuset. 

*** 

6 december 

JULPROMENAD 

Vår populära julpromenad genom Hökerum i 
förhoppningsvis vacker och snötäckt terräng. 
Tipspromenad, korvgrillning och stort 
paketlotteri. 
 

Innehåll 

Sid 1 Framsidan 
 

Sid 2 Föreningsevenemang 

 Innehållsregister 
 

Sid 3 Ordförande har ordet 
 

Sid 4 Seniorfotbollen, serien 
 

Sid 5 Serie, damlaget 
 

Sid 6 Innebandysektionen 
 

Sid 7 Motion, samt lagen F8, PF 7 

  

Sid 8 Medlemsinformation 
 

Sid 9 Ungdomssektionen 
 

Sid 10 P 8, P 10 samt P 13 

 

Sid 11 F12, P12 samt F 15 

 

Sid 12 P 16, Nya arenan, 

 föreningskontakter 

 

VÅRSTÄDNING 
 

Lördagen den 26 april kommer 

vi att ha öppet 10.00 – 14.00 vid 

fd. sågen så du kan lämna till 

vår loppmarknad 
 

Loppmarknaden blir  

den 6 september  

 

Välkomna 
 

Södra Vings IF,  

Södra Vings Hembygdsförening 

och Hökerums SMU 
 

 

 

Ansvarig utgivare: Tommy Johansson 
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Ordförande har ordet 

Jag tackar för förtroendet med att leda föreningens arbete. 

En kort presentation:  bor sedan 10 år tillbaka i Hökerum, är gift och i vår familj finns 

det  5 barn. 

Spelat fotboll i IF Elfsborg i 14år och därefter med olika klubbar i sjuhäradsbyggden, 

gjorde en kort comeback 2004 i Södra Vings IF A-lag som jag även var tränare för 

denna säsong. 

Har tränat flera lag i Sjuhäradsbygden allt från bredd till elit, ungdom till senior, herr 

och dam med blandade resultat degradering och serievinster, har med andra ord 

erfarenheter av det mesta. 

Har jobbat heltid som Verksamhetsansvarig med ansvar för utbildning/utveckling 

samt administration i en Boråsförening. 

Numera utbildar jag bl.a. ledare för Västergötlands FF, Hallands FF och Göteborgs 

FF, tränar våra P16 och P8 lag med hjälp av fantastiska ledare. 

Har en lång tid i föreningslivet och är väl insatt i hur saker och ting förhåller sig. 

Som jag ser det är jag en i laget där vi tillsammans bygger ett arbete kring 

gemensamma mål, jag vill skapa en miljö i föreningen där vi samverkar och trivs. Där 

vi pratar med varandra. 

Nyckelord för mig är frihet, stöd och styrning. 

I detta ser jag mina uppgifter som att leda styrelsens arbete, svara föreningens 

representation, hålla föreningens mål levande för er medlemmar, fördela arbete samt 

stimulera till insatser. 

Att möta framtiden i stället för att drabbas av den, det innebär ta tillvara på de 

möjligheter som finns i er medlemmars engagemang, vilja och intresse att utveckla 

föreningen. 

Den första tiden har gått åt till att bilda mig en uppfattning om läget i föreningen, det 

är i gång ett arbete med planeringen, målformuleringar, verksamhets och 

ekonomiskplanering. En del verksamheter är redan i gång med genomföranden.  

Jag har som ambition att skriva en lägesrapport, på hemsidan med 

jämna mellanrum under rubriken ”Ordförande har ordet”. 

Tack för ordet!  

Ordförande   

Anders Stenvall 

”Tala inte med mig om svårigheterna,  

tala med mig om möjligheterna” 
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” Kulan i luften, det är vår ! 

Så är det då äntligen dags för nya spännande matcher för Södra Vings herrar och 

damer !  

Efter att ha tränat en hel försäsong så skall premiärerna för våra spelare äntligen bli 

av. Det är med tillförsikt vi ser fram mot årets säsong då vi har med oss den 

spännande upplösningen för framförallt våra herrar säsongen 2013.  

Kan S.Ving även 2014 bli ett topplag ? Det är givetvis svårt att sia om då man så här 

tidigt på säsongen inte riktigt har koll på våra seriekonkurrenter men vi hoppas att vi 

får se laget i toppen även i år trots att några tongivande spelare saknas.  

För vårt damlag ser vi fram emot att följa och se om de kan upprepa den fina 

höstsäsong som laget gjorde. Låt oss hälsa våren och alla spelare, ledare, publik 

välkomna till ytterligare en spännande fotbollssäsong! 

 

Herrseniorernas seriematcher 2014 

21/4  Lockryd-SVIF    24/6  SVIF-Hyssna 

25/4  SVIF-Dannike   27/6  SVIF-Lockryd 

29/4  Limared-SVIF   11/8  SVIF-Limmared 

5/5   SVIF-Kinnahult   15/8  Kinnahult-SVIF 

13/5 Hössna-SVIF   23/8  SVIF-Hössna 

16/5  SVIF-TVFC   29/8  TVFC-SVIF 

23/5  SVIF-Skene   7/9    Skene-SVIF 

28/5  TÄFF-SVIF   14/9  SVIF-TÄFF 

5/6   SVIF-Tranemo   19/9  Tranemo-SVIF 

14/6 Timmele-SVIF   27/9  SVIF-Timmele 
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Damseniorernas seriematcher 2014 

27/4  Tidaholm-SVIF  29/6 SVIF-Tidaholm 

4/5  SVIF-Timmele  11/8 Timmele SVIF 

11/5 Fristad/Sparsör-SVIF 19/8 SVIF-Fristad/Sparsör 

18/5 SVIF-Falköping  24/8 Falköping-SVIF 

26/5 Floby-SVIF  31/8 SVIF-Floby 

2/6  SVIF-Borgstena  6/9 Borgstena-SVIF 

8/6 SVIF-Norra Fågelås  14/9 Norra Fågelås-SVIF 

23/6 SVIF-Vartofta  27/9 Vartofta SVIF 

 

Utvecklingslaget Herrar 2014 

27/4 SVIF-Redväg  7/8  Marbäck-SVIF   

11/5 Toarp-SVIF  21/8 SVIF Toarp  

19/5  SVIF-TVFC  25/8 TVFC-SVIF 

26/5 Hössna/Timmele-SVIF 31/8 SVIF-Hössna/Timmele 

1/6  SVIF-Dannike  3/9  Dannike-SVIF 

15/6 SVIF-Rångedala  12/9 SVIF-Marbäck 

18/6 Äspered-SVIF  21/9 Rångedala-SVIF 

29/6 Redväg-SVIF  24/9 SVIF-Äspered  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övre raden: Hasse Gustavsson, Matilda Björshall, Emelie Claesson, Elin Svensson, 

Lotta Nilsson, Frida Hansen, Lina Claesson, Ida Helin, Per-Åke Nilsson, Jenny 

Hulander 

Nedre raden: Daniella Carlson, Linda Kondrén, Agnes Hulén, Åsa Helin, Kajsa 

Lindblom, Amanda Asp, Rebecka Halén 
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Innebandysäsongen 2013/2014  

Inför säsongen 13/14 hade 3 lag anmälts till seriespel, P/F 03/04, P00, P97 med 

ca60- 70 barn och ungdomar som tränar regelbundet. 

Flicklaget ålder 97/00 som startade förra säsongen tränade endast. Har inte fått den 

ökning av intresserade flickor som erfordras för att vara med i seriespel. Vi har även 

varit för få spelare för träningsmatcher. Några slutade strax innan årsskiftet. Kvar 

fanns då för få flickor för att kunna ha en fungerande träning så träningen för 

flickorna lades ner efter årsskiftet. Vi har försökt och då i första hand via sociala 

medier få fler flickor till träningen men inte lyckats med det.  

P/F 03/04 är för unga för seriespel men har istället haft åtta sammandrag där de 

spelar två till tre matcher varje gång med ett väldigt gott resultat vilket de skall vara 

stolta över 

P00 är med i serie och har hittills spelat 15 matcher med blandat resultat. Förra 

säsongen slutade de serien med 6 poäng. Hittills har de hela 18 poäng vilket är 200 

% bättre än förra året med en match kvar och ligger i mitten av serien. 

P97 har haft det kämpigare då de haft en lite för liten trupp och där av saknat spelare 

lite väl ofta. Nu när serien är avslutad ligger de i slutet av tabellen med 11 poäng 

inspelade. Det är ändå bra kämpat trots att det varit motigt.  

Verksamhetsplan 2014/2015 

Under 2014 fortsätter vi att utveckla P00 och P/F 03. P97 kommer få svårt att få ihop 

lag så den enda möjligheten för pojkar/ungdomar i denna ålder är att vi försöker få 

ihop spelare till ett seniorlag. Vi kommer gå ut och göra en förfrågan om seniorspel 

så får vi se hur många som är intresserade. Finns det bara tillräckligt många seriösa 

så anmäler vi ett lag och då behövs det ledare till seniorlaget. Vi kommer även bjuda 

in P/F som är födda 2006 eller senare för att prova på träning under några söndagar i 

Södra Ving-hallen. Intresset verkar stort så troligtvis bildas det ett P/F 06 lag till 

hösten om tillräckligt många anmäler sig. Även här behövs det då ledare. 

Sen är det som alltid, att allt styrs av tillgång på spelare, ledare, ekonomi och halltider 

samt en utvärdering innan anmälan av lag görs till varje ny säsong. Vi kommer aktivt 

söka fler spelare och ledare till lagen kontinuerligt och en målsättning att hålla 4 

stycken möten med ledarna varje år. 

Till slut ett stort tack till alla de ledare 

och föräldrar som ställer upp och hjälper 

till med vad de kan.   

Mars 2014 Innebandysektionen 
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       Motionssektionen 2014 
 

Nu kommer vi igång igen! 
 

Till sommaren kommer våra motionsledare fortsätta  

med vår populära SOMMARGYMPA.  
Start efter midsommar, så håll utkik efter anslag  

med mer info i juni. 
 

Till hösten kommer föreningen starta upp vuxengrupper igen  
och om intresse och ledare finns även barngympa. 

Mer info kommer efter sommaren. 
 

Kan DU tänka dig hjälpa till och leda en barngrupp så hör av dig 
till  

Viktoria Persson, 0738-433 833 eller viktoria76persson@live.se 
 

 

Övre raden: Cecilia Johansson, Felicia Möllberg, 

Selma Berglund, Emma Claesson, Louise Knall 

och Jenny Knall . 

Nedre raden: Amanda Strandmark, Natalie 

Krüger och Elsa Svensson 

 

       F 8     PF 7 

Övre raden: Emil Ljungberg, Elliot 

Ljungberg, Erik Sturesson, Robin 

Garton, Stefan Nikodijevic, Ebba 

Schill, Bianca Persson, Olivia 

Strandmark Ebba Schill. 

Nedre raden: Linus Möllberg, Clara 

Rydén Josefsson, Nilas Sannholm, 

Alwin Andersson, Gustav Theil 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OG6D8_MQdO09YM&tbnid=ByXkYTXqkVdG-M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.picstopin.com/300/gymnast-cartoon-pictures/http:||3*bp*blogspot*com|--Oc29rygr_g|T-YLGe9RiBI|AAAAAAAAAWk|tgiqJbh0hL8|s1600|The-Mental-Gymnast*jpg/&ei=VyMnU-SCIO_V4ASthoH4CA&psig=AFQjCNGUdJ23OpYmNnsM3wJRW2sLqU1kMQ&ust=1395160191657977
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-Qhp2c9Q3_-BfM&tbnid=kNwHrqq9UnRuuM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www5.idrottonline.se/GoIFGinsten/Gymnastikmotion/Gymnastikmotion/&ei=iyMnU-TZCIuP5ASTk4DABA&psig=AFQjCNGUdJ23OpYmNnsM3wJRW2sLqU1kMQ&ust=1395160191657977
mailto:viktoria76persson@live.se
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Medlem i Södra Vings IF 

Vill du vara med och visa Södra Vings IF ditt stöd har du 

möjlighet att göra det genom att bli medlem i vår förening. 

Södra Vings IF engagerar många barn, ungdomar och vuxna i 

Hökerum och bygden däromkring. Vi har många aktiva spelar 

både inom innebandy och fotboll och bidrar därmed till att 

skapa en meningsfull fritid för många. 

 

Medlemsavgift 2014 

Enskild medlem  100kr 

Enskild medlem under 7 år  25kr  

Familjeavgift   250kr 

Som familj räknas ni som är mantalsskrivna på samma adress. 

 

Du som är aktiv medlem betalar även en aktivitetsavgift. 

För medlem född 1998 eller senare  300kr 

För medlem född 1997 eller tidigare  600kr 

Avgifterna betalas in till bankgiro 873-3131. 

För att vi ska kunna registrera inbetalda avgifter i medlemsregistret behöver vi 

samtliga medlemmars tiosiffriga personnummer. Det är även viktigt att ange alla 

familjemedlemmar och vem/vilka som är aktiva i en idrott.  

Använd gärna den bifogade blanketten och lämna den till kansliet eller till din ledare. 

Blanketten finns även på vår hemsida under Arkiv/Dokument/Medlemsavgift 2014. 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig! 

Medlemsansvariga  

Lena Gustafsson, 0738-23 94 63 

lenagustafsson.63@gmail.com 

Södra Vings IF hälsar dig varmt välkommen som medlem i 

föreningen! 

 

 

 

mailto:lenagustafsson.63@gmail.com
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Ungdomssektionen våren 2014 

Vill du spela fotboll 

med oss? 

Vi är ett gäng tjejer som är 8 

och 9 år gamla. Vi vill bli ännu 

fler, vill du vara en av oss?  

Jenny och Cecilia som är 

ledare för dessa tjejer pratade 

med dem och ställde några 

frågor till dem om varför de 

spelar fotboll och vad dom gör. 

1. Varför tränar du fotboll? 
För att det är roligt och man lär sig en massa nya saker, som hur man ska 
skjuta och så. Och för att man måste öva för att bli proffs! 
  
2. Vad brukar ni göra på träningen? 
Bollekar, som under hökens vingar kom-fast med boll, fotbollsworkout till häftig 
musik, spela matcher, hinderbana och massa olika fotbollsövningar. 
  
3. Vad är det roligaste med fotboll? 
Skjuta höjdare, när vi gör roliga övningar med bollen till discomusik, spela 
match och skjuta MÅL!!!! 

 

Tjejerna säger till alla tjejer åldern 8 och 9 år, dvs de som är födda 2005 och 2006. 

 

Kom och spela med oss!!!!!! 
För övrigt så behöver övriga lag också nya, intresserade spelare.  

Vi kan också behöva annan hjälp, domare, hjälp vi evenemang etc.  
 

Så om du känner att just du skulle vilja bidra med något, kan vara som 

domare,ledare, tränare etc. Så tveka inte att kontakta ledare för befintliga lag eller 

Janne Högberg, 0321-51068. 
 

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

finns resultat, referat från matcher mm.  
 

Så ta för vana att titta in på hemsidan:   Där kan ni sedan klicka er vidare till fotboll och 

välja under Lagen vilket lag ni vill ha information om. 

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

 

Ungdomssektionen gm Janne Högberg 

http://www2.idrottonline.se/SodraVingsIF
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Övre raden: Michael Karlsson, Anton 

Lundgren, Axel Magnusson, Edwin 

Stenvall, Arvid Theil, Anton Grönberg, 

Christoffer Wikström, Hugo Samuelsson 

samt Anders Stenvall. 

Nedre raden. Theo Appelqvist, Erik 

Arneborg, Theo Bårdén, Adam Hårte, 

Robin Östensson, Markus Olsson och 

Melvin Sjöstrand 

                    P 8 

 

Övre raden: Tord Grönberg, Philip 

Tamminen, Ludvig Friberg, Malte 

Wallman, Rasmus Persson-Sjöman, 

Viktor Grönberg, Andreas Friberg. 

 

Nedre raden: Hugo Mauritzson, Hampus 

Schiller, Philip Johansson, Simon 

Lindblom Mustafa Jobbari och Olof 

Höglund 

 

 

 

 

                                                              P 10 
 

 

Övre raden: Jimmy Björling, August 

Sandberg, Erik Björge, Isac Mentu, Joel 

Karlsson, Johan Högberg, Samuel 

Larsson Matz Mentu. 

 

Nedre raden: Edvin Tarasso, Axel 

Hegrestad, Måns Björling, Samuel 

Skansebo, Jesper Fransson, William 

Landgren, Melvin Wallman 

 

 

 

 

              P 13 
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Övre raden: Jan Högberg, Elin Wreder, 

Ida Johanson, Beatrice Persson, Elsa 

Hulén, Klara Josefsson, Tova Karlsson, 

Kajsa Claesson, Linnea Johansson, Julia 

Wreder, Peder Hulén. 

Nedre raden: Carin Jonsson, Malin 

Bylin, Hanna Högberg, Emma 

Stomberg, Emma Högberg, Elin Hårte, 

Alva Gustavsson och Selma Sjöstrand 

                F 12 

 

Övre raden: Peo Magnusson, Rasmus 

Larsson, Philip Mentu, Linus 

Bertilsson,Max Merstrand, Emil Myrén, 

Sebastian Josefsson, Oskar Svensson, 

Filip Landgren, Ulf Bodin. 

Nedre raden: Oskar Möllberg, Albin Thid, 

Erik Magnusson, Danliel Gustavsson, 

John Valikainen, Linu Pålsson, Oskar 

Wängkvist, Liam Wilbert, Morteza Jabbari 

och Viktor Hagestad 

     P 12 

 Övre raden: Emelie Claesson, 

Anna Asp, Wilma Phersson, 

Karolina Wiksten, Julia Tarasso, 

Agnes Hulén, Agnes Johansson, 

Emma Lundh, Jene Gustafsson och 

Alexander Pehrson. 

Nedre raden: Clara Skansebo, 

Wilma Asp, Evelina Gustafsson, 

Kajsa Lindblom, Maja Rudbäck, 

Moa Högberg, Rebecka Hallén och 

Ellen Sandberg 

                             F 15  
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                          P 16 

Övre raden: Anders Stenvall, Tobias Nordgren, Kalle Lundgren, Max Allbäck, David 

Karlsson, Johan Örn, Stephen Osomuri, Jasin El-Moubayed samt David Örn 

Nedre raden. Gens Hoti, Hugo Pulli, Rickard Ekwall, Andreas Nordgren, Fadi Askar, 

Kevin Malmberg, Oscar Levander 

Arbetet med föreningens stora framtidssatsning pågår förfullt.  Även om kommunens 

svar inte var positivt denna gång så ser vi positivt på en framtida ny arena. Eller som 

Sören sa ”det är nu det börjar”.  Har du frågor eller synpunkter så hör gärna av dig 

till Sören Dehlin 0703-635209 

 

 

 

 

                                                           

Föreningskontakter 
Ordförande, Anders Stenvall 0705-922299 Kassör, Viktoria Persson  0738-433833 

Vice ordf.     Per Wessbo 0703-121389  Anläggningar, Jan-Christer Johansson 0705-151197 

Sekreterare, Lena Gustafsson 0738-239463  Publikvärdar, Coach  Henry Asp 0321-52081 

Fotbollssektionen, Håkan Öman 0705-876299  Marknad  Peter Andersson 0706-656475 

Ungdomssektion Jan Högberg 0722-251537   

Innebandysektion  Sören Delin 0703-635209  Joachim Holmberg 0708-146622 

 

 

 


