
1 
 

          
    

 

 

 

Arbetet med föreningens stora framtidssatsning pågår för fullt.  

Samtal förs med olika bidragsgivare, kommun och myndigheter 

vilket gör att vi ser positivt på en framtida ny arena.  

Har du frågor eller synpunkter så hör gärna av dig till Sören 

Dehlin 0703-635209. 

För att detta ska bli möjligt är det viktigt att hela föreningen står 

bakom och att vi får ett starkt stöd från hela samhället. 

Detta kan bli en ny central samlingsplats antingen du är idrottare 

eller inte, det kommer att finnas plats för alla och det kommer att 

lyfta Hökerum som boendeort. 

Följ gärna utvecklingen av arbetet med den nya arenan på vår 

hemsidan. 

www.sodravingsif.se 

 

http://www.sodravingsif.se/


2 
   

Föreningens evenemang 
2014 - 2015 

 
28-29 mars 

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

 
*** 

22 augusti 

SVIF-DAGEN 
En föreningsdag med aktiviteter för hela 
familjen. 

 
*** 

5 september 

LOPPMARKNAD 
Ett av föreningens återkommande i samarbete 

med Södra Vings Hembygdsförening och SMU.  

*** 

5 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 Innebandysektionen 

 Julpromenad 
 

Sid 6 Motionssektionen 
 

Sid 7 Medlemsinformation 

  

Sid 8 Ungdomssektionen 
 

 

 

 

 

 

 

VÅRSTÄDNING 
 

Lördagen den 25 april kommer 

vi att ha öppet 10.00 – 14.00 vid 

fd. sågen så du kan lämna till 

vår loppmarknad 
 

Loppmarknaden blir  

den 5 september  

 

Välkomna 
 

Södra Vings IF,  

Södra Vings Hembygdsförening 

och Hökerums SMU 
 

 

 

Ansvarig utgivare: Tommy Johansson 
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Ordförande har ordet 

Hösten har anlänt, träden visar en färgsprakande prakt. En del verksamheter har haft 

avslutningar och en del som startar upp i skrivandes stund som inomhusfotboll, 

innebandy, vuxen- och barngympa. Föreningen är ständigt i rörelse och det är häftigt! 

Tiden går fort sägs det när man har roligt, det kan man lugnt säga som ordförande i 

Södra Vings IF. Det är ett inspirerande uppdrag, att se alla ledare, spelare och 

föräldrar som ägnar sin tid med föreningens aktiviteter på olika plan och gör det 

mycket bra. Det gör att det är lätt att hitta motivationen. 

Våra evenemangsaktiviteter utvärderas ständigt. Under sommaren fick vi möjligheten 

att vara sammarbetspartner med Kärragärdes LAA där utfallet för vår del blev mycket 

bra. Samtidigt ligger de övriga budgeterade evenemangen kvar under 2014, varje 

ansvarig grupp utvärderar och lämnar rapport till styrelsen där man kommer med 

förbättringar kring varje arrangemang. Har du som medlem tips på förbättringar ta 

gärna kontakt med styrelsen eller en evenemangsgrupp. 

Parallellt med att öka intäkter ser vi ständigt över våra kostnader och det är bl.a. att 

förbättra våra ekonomiska rutiner samt hålla ständig koll på ekonomin, avtal och 

inköp. 

Du som sponsor/samarbetspartner gör skillnad, föreningen är oerhört tacksam för 

detta stöd.  

Vi står i ett vägskäl med lokaler som inte är ändamålsenliga, fotbollsplaner 

geografiskt utspridda och de utmaningar vi har framöver när det gäller att vara en 

attraktiv förening i framtiden. Några av dessa utmaningar är bl.a. att attrahera en 

växande skara daglediga seniorer, verksamhet för ungdomar som vill vara 

medlemmar i SVIF och har nya idéer/ aktiviteter som gör att fritiden blir positiv. Vi vill 

skapa en naturlig mötesplats för alla. 

Projektgruppen som jobbar med den nya föreningsanläggningen har under 

sommaren träffat politiker och varit på studiebesök hos bl.a. Dalstorps IF, samtliga 

möten har varit mycket positiva. Fler möten är planerade framöver med olika 

föreningar, organisationer samt politiker. 

Till alla medlemmar, ledare, spelare, föräldrar och alla som lägger ner tid i och för 

Södra Vings IF, vill jag bara säga ni är fantastiska det är ett nöje att få vara delaktig i 

förening med er! 

Tack för ordet! 

Ordförande 

Anders Stenvall 
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Bild från innebandymatch i 

Vinghallen. 

 

Lite mer om innebandyn på 

nästa sida. 

 

 

FOTBOLLSSEKTIONEN 

Det är dags att summera årets seriespel för herr/damseniorerna I Södra Ving. För herrarna slutade 

årets seriespel med en slutlig 5:e plats, en plats man är ganska nöjd med, vi kunde inte riktigt 

utmana de allra bästa i år men efter en resultatmässigt jobbig start i serien har man efter detta 

spelat stabilt.  

För vårt U-lag blev det en slutlig 4:e plats, där har vi under året fått se flera yngre spelare lyfta sig 

rejält, skall bli intressant att följa utvecklingen nästa säsong. 

 För vårt Damlag slutade säsongen lite i moll, en nedflyttning till div 4 blev verklig i näst sista 

matchen för året när man förlorade. Det finns dock flera duktiga yngre spelare som knackar på 

dörren till damlaget så sejouren i 4:an kanske bara blir kortvarig.  

Den viktigaste utmaningen för Södra Ving framöver blir som många andra lag också har, hur 

behåller vi spelare så att de spelar längre upp i åldrarna. Klubben är beroende av att få en 

kontinuitet i spelare som förstärker våra seniorlag, som ett led i att försöka realisera detta har 

klubben tagit ett stort grepp där man skall försöka synka ihop våra seniorer och ungdomslag genom 

bl a fadderverksamhet och utbyten mellan senior/ungdom gällande framförallt träningsupplägg. 

Tillsammans i klubben skall det bli intressant att följa detta projekt på några års sikt. 

 Under säsongen 2014 har herrarna tränats av Henrik ” K ” Johansson som huvudansvarig. Till sin 

hjälp har han haft Erik Johansson, Henrik ” A ” Johansson och Pelle Fihn. Övriga ledare på 

herrsidan har varit Sten Öman och Peter Asp.  

På Damsidan har Hasse Gustafsson hållit i rodret, P-Å Nilsson, Jenny Hulander samt Ida Lindqvist 

har varit övriga ledare.  Nu väntar några inomhuscuper och träning i framförallt Fotbollshallen – 

Ulricehamn innan nästa säsong börjar på allvar efter årsskiftet.   

Statistik över samtliga lags seriespel hänvisar vi till vår hemsida där det finns mer info. Sektionen 

tackar ALLA som på något sätt medverkat till årets fotbollssäsong och välkomnar alla till nästa 

säsong ! 

 

För Fotbollssektionen 

Håkan Öman 

Ordförande fotbollssektionen Södra Vings IF 
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Nu har säsongen startat och det är jätteroligt att se att så många vill spela innebandy. I dagsläget 

har vi ca 80 spelare i våra 3 träningsgrupper. 

De äldsta som spelar i födda -99 serien tränar 3 ggr i veckan. Måndagar i lilla Stenbock och 

tisdagar och torsdagar i Hökerum. Hemmamatcherna spelas på lördagar kl. 17.00. De har spelat 

två matcher i serien och gjort 10 mål och spelat bra men motståndet har varit bättre och den 15:e 

nov spelar de hemma mot Tygriket. 

Vi har i 02/04 laget klivit upp en serie och spelar nu seriematcher (3x20 min) istället för 

sammandrag och det är rätt stor skillnad och killarna har gjort det väldigt bra. De tränar torsdagar 

och söndagar i Hökerum. I denna grupp är vi ca 25 spelare. Efter fem matcher har de 1 vinst och 

spelat mot de två bästa lagen i serien, och killarna kommer växa med uppgiften och när serien 

slutar till våren kommer de ha blommat ut och tagit ett rejält kliv framåt. 

I den yngsta gruppen som vi startade igång i höst har vi ca 35 spelare och de är jättekul att se 

deras entusiasm och glädje på plan. De spelar sammandrag ca 1 gång/månad och tränar på 

söndagar.  

Vi har fått igång ett härligt föräldraengagemang och det är full fart på innebandyn. Det finns nu 

tankar att dra igång en seniorträning. Kom gärna och titta och stötta våra fina ungdomar när de 

spelar innebandy. Du kan även ta en fika i hallen. 

 

Innebandysäsongen 2014/2015 
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Vi har även testat på stavgång med Anita Kaikonnen 3 onsdagar kl. 11-12. Tyvärr 

kom det bara en deltagare så denna verksamhet ligger för tillfället nere! 

Anita har även haft gummibandsgympa på torsdagar kl. 17-18, som är en skonsam  

form av träning med gummiband. Denna form av styrketräning stärker kroppen på ett 

skonsamt sätt. Även denna verksamhet ligger för tillfället vilande då det inte har varit 

någon uppslutning.  

 

Vi kommer att ta upp denna form av träning till våren om vi märker att intresse finns! 

Hör gärna av er om det finns intresse till Carina Öman Stenvall 0730-609886. 

 

Välkomna att gympa med oss! 

Motionssektionen                                   

Step-styrka med stång 

På onsdagar med Carina Öman Stenvall  

kl. 19-20 och det är ett tiotal som kommer  

och det finns plats för fler!!!!     

      

Anmäl på 0730-609886 

 

Medelgympa 

med Ida Lindqvist på söndagar kl. 19-20 

uppskattas av de som kommer och här är 

också ett tiotal!!!  

Även här finns plats för fler deltagare!! 

Ingen anmälan krävs! 

 

Barngymnastiken 

för 4-5 åringar på tisdagar mellan 17-18 är mycket uppskattat bland de hittills 17 deltagande 

barnen.  

Det är dock en test för att se hur intresset var och det var väldigt stort! Jättekul, tycker vi i 

motionssektionen naturligtvis! 

Birgitta Lyckert Karlsson, som är en av de 3 ledarna kommer att vara med denna termin för att 

hjälpa till att starta upp en barngrupp. Tanken är att vi vill att ni föräldrar som har barn med i 

gymnastiken kan vara med som hjälpledare. Är det några stycken kan man dela upp det 

emellan sig, så blir det inte så betungande. Sofia Johansson och Elin Seffel heter de andra två 

ledarna, som behöver hjälp eftersom de har oregelbundna arbetstider. Anmäl ert intresse direkt 

till dem på gympan.  

Finns det inga föräldrar som kan hjälpa till blir det tyvärr ingen barngymnastik till våren, så 

häng på nu och passa på att få lite kvalitetstid med era barn!!! Ni som känner att ni vill 

bidra till att era barn får röra på sig se till att bli hjälpledare! 

 

Motionssektionen 

Nu är det full fart i de olika gympagrupperna!! 
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Medlemsavgift 2015 

 

Enskild medlem  100 kr 

Familjeavgift 300 kr 

Som familj räknas Ni som är mantalsskrivna 

på samma adress. 

 

Aktivitetsavgift 2015 

Du som är aktiv i någon av våra idrotter ska 

förutom medlemsavgift även betala en 

aktivitetsavgift. 

Avgift för fotboll och innebandy, du betalar 

endast en avgift även om du är aktiv i båda 

idrotterna. 

För medlem född 1999 eller senare 300 kr 

För medlem född 1998 eller tidigare 600 kr 

Motion 1 pass/vecka  200 

kr/termin 

Motion 2 eller fler pass/vecka 300 

kr/termin 

Barngympa   200 

kr/termin 

 

Avgiftsinformation 
 

Redan nu har Du möjlighet att betala 

in din medlemsavgift för 2015.  

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! Vid årsmötet 

i februari beslutades att viss justering  

ska göras av medlemsavgiften inför 2015. 

Alla enskilda medlemmar ska nu betalda  

100 kr oavsett ålder och familjeavgiften 

 höjs till 300 kr/år. 

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. www.sodravingsif.se 
 

Du hittar den under  

Arkiv/Dokument/ Medlemsavgift 2015. 

 

KONTAKT 

Har du frågor eller funderingar är du 

välkommen att höra av dig! 

 

Medlemsansvarig     

Lena Gustafsson, 0768-23 94 63 

lenagustafsson.63@gmail.com 

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   

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

 

 

 

 

Södra Vings IF hälsar dig varmt  

välkommen som medlem i föreningen 

 

http://www.sodravingsif.se/
mailto:lenagustafsson.63@gmail.com
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Föreningsutveckling pågår! 

Inom vår kära förening sker ett jobb med att utveckla 

ungdomsspelare och ledare för att på sikt kunna få fram duktiga 

spelare och även ledare till våra representationslag, dvs 

seniorlagen. Såväl damer som herrar. 

Ett initiativ togs under våren tillsammans med fotbollssektionen, för att få till stånd 

denna utveckling. Ett led i detta var att få igång samarbete/utbyte mellan våra 

ungdomar och våra seniorer. Vi bedriver ju verksamhet på fysiskt skilda platser, så 

den naturliga kontakten mellan spelare i olika åldrar finns inte. Det är också en av 

anledningarna till våra planer om en ny anläggning. 

Exempel på detta arbete är att det har startats en fadderverksamhet. Alla 

ungdomslag har fått faddrar utsedda från våra seniorlag, både damer och herrar.  

Jag tänkte berätta om ett exempel på hur denna fadderverksamhet går till/kan gå till. 

P10, d.v.s. pojkar 10 år, har ett par faddrar från herrlaget. Dessa faddrar är Marcus 

och Elias Andersson. Marcus och Elias har träffat killarna i P10 en gång och 

presenterat sig. De har även bedrivet en träning med killarna som var väldigt 

uppskattad. Särskilt uppskattat var det av Philip, lagets målvakt, som fick en egen 

stund med Marcus, som själv spelar målvakt i herrlaget. Marcus och Elias har även 

tittat på en av killarnas match. P10 har under hösten varit bollkallar på herrlagets 

hemmamatcher och har där även kunnat ha en kontakt med främst Marcus. Ganska 

naturligt, då killarna stod bakom Marcus mål och hämtade bortskjutna/räddade bollar 

åt honom.  

Tanken var även från lagets håll att gemensamt gå och titta på en av herrlagets 

hemmamatcher, men det passade inte in i planeringen. Det kommer till nästa 

säsong. 

P10s killar har fått ett ”smakprov” på killarna i herrlaget på detta sätt, vad dom tränar 

på, vilka dom är, var dom spelar etc.  

Vidare har även P10 tagit emot killar från det yngre P8-laget som tränat tillsammans 

med dom. I planen ligger även att P10s killar ska göra någon träning med de äldre 

killarna i P12. Detta görs som ett led i spelarnas personliga utveckling.       

Detta var ett exempel på hur arbetet kan se ut i utvecklingen av spelare och även 

ledare. Liknande arbete sker eller kommer att ske för alla ungdomslag. 

Detta arbete kan inte ske om det inte finns engagerade ledare, spelare, faddrar inom 

vår förening. Ett stort tack till er alla från ungdomssektionen och fotbollssektionen. 

Ungdomssektionen genom Jan Högberg                                 
      


