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PUBLIKVÄRDAR
Nu behöver vi fler ideella krafter som kan
ställa upp som publikvärd till Elfsborgs
hemmamatcher under säsongen 2023.
Publikvärdars arbete ger inte bara en
samhörighet mellan servicepersonalen och
publik på arenan, en samhörighet som är
viktig för god stämning, den ger också ett
ekonomiskt tillskott i föreningens ekonomi.
Hör av dig till Örjan Stomberg, 0708-147733
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Vår populära inomhuscup på konstgräs i
Ulricehamns Fotbollshall för 10-12 åringar.

Köp föreningens årliga julkalender och stöd
vår förening. Aktiva spelare, ledare och
Handlarn i Tolkabro säljer dem.
NYHET!!! I år skraplott

3 december

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

november-december

Bingolotter uppesittarkväll
Föreningens säljer bingolotter till dan före
dopparedagen – 23 december – den årliga
uppesittarkvällen på TV4 med Bingolotto.
Köp den hos spelare och ledare i föreningen.

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.

Medlemsavgift
Enskild medlem
150 kr
Familjeavgift 400 kr
Som familj räknas Ni som är mantalsskrivna på samma adress.
Aktivitetsavgift 2023

född -06 eller tidigare
född -07 eller senare

800 kr
500 kr

(Man betalar endast EN aktivitetsavgift oavsett hur många idrotter man deltar i)
-

För att bli NY medlem -

Gå in på sodravingsif.se och klicka dig vidare på ”BLI MEDLEM” ELLER betala in
via bankgiro 873-3131 ELLER swisha till 123 413 89 13 (märk med medlemsavgift)
__________________________________________________________________________________

Varför ska jag betala medlemsoch aktivitetsavgift?

Södra Vings IF
För att en ideell förening ska kunna gå runt måste aktiva medlemmar
betala en medlemsavgift samt en aktivitetsavgift.
Dessa avgifter går till mycket inom en förening. Här har vi tagit upp
en del av dessa kostnader så du som aktiv medlem får mer förståelse
för vad dina pengar går till.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Hall- och planhyror för träning- och seriematcher
Matchkläder
Sjukvårdsmaterial (t ex kylspray, plåster, liniment)
Skadebehandlingar
Fastighetskostnader (t ex el, vatten och avlopp, sophämtning)
Maskinkostnader (t ex gräsklippare, vattenspridare)
Tränararvoden för seniortränare
Administrativa kostnader (t ex medlemsregister, fakturering)
Utbildningar för tränare, ledare och styrelse
Spelarlicenser
Annonser och tryckkostnader
Domarkostnader

Efter att fått fira en lyckad säsong 2021 där herrarna efter en rafflande slutomgång tog klivet upp till div 5 blev

säsongen 2022 tyvärr inte vad varken spelare, ledare eller fotbollssektion önskade.
Diverse olyckliga omständigheter med skador på nyckelpersoner har givetvis spelat in men det är bara att erkänna
att vi inte lyckats alls med den spelartrupp vi förfogat över och därför får vi åter spela i div 6 säsongen 2023.
Vi hoppas givetvis att sejouren endast blir ettårig men för att kunna återkomma till div 5 så snart som möjligt så
måste samtliga inblandade i truppen ta sig samman och verkligen ställa upp på träningar och matcher,
något som varit alltför bristfälligt under säsongen 2022.
Vi i sektionen får också rannsaka oss vad som gick snett under säsongen och göra allt vi kan för att det blir en
positiv säsong 2023 istället.
Vårt U-lag som spelat i en serie med ett fåtal matcher
vann sin serie. Truppen har bestått av ca 20 spelare.
Under säsongen har Erik Johansson och Joel Lövgren
varit huvudansvariga för vårt lag med Pelle Fihn som
MV-tränare och Sten Öman som lagledare.
För vårt U-lag har Alexander Pherson varit huvudansvarig men övriga i ledar-staben har också hjälpt till.

P35 har som vanligt spelat i en serie med några få
matcher, dock utan slutspel sedan något år tillbaka.
Man slutade på en slutlig 4:e plats där Håkan Öman
varit ledare för laget.

P35 mötte Gånghester SK i maj och vann med 3-1.

Damerna har tvärtemot herrarna verkligen gjort en fin säsong.
Man hamnade på en slutlig 6:e plats, dock blir det även här
degradering en serie, men det beror helt och hållet på den
serieomläggning som föreligger inför 2023.
Man har gjort flera kanonmatcher mot kvalificerat motstånd
men inte riktigt orkat hänga i hela säsongen.
All eloge till en jättefin insats och det lovar gott
inför kommande säsong. Duktiga och omtyckta ledare
har varit Andreas Andersson och Robert Cleverup
med Pelle Nilsson som lagledare.
Spelartruppen har bestått av ca 20-22 spelare.
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Bäste spelare under säsongen delades
ut under damernas aslutning i oktober.
1. Frida Rångemyr
2. Lisa Kiviharju
3. Emilia Johansson

Under året som varit har vi haft 4 ungdomslag igång i grupperna PF15/16, PF13/14, PF11/12 samt P09/10. Det
sistnämnda tillsammans med Äspereds IF.

I detta blad gör vi ett nedslag hos PF13/14 laget.
Där har man blivit betydligt fler barn i gruppen
under året vilket är riktigt kul.
Just nu är det 23 tjejer och killar som är aktiva och bra
uppslutning på träningarna. Extra kul är att det har
blivit mer tjejer i laget.

Under säsongen har man tränat två gånger i veckan
och haft två lag i seriespel.
Man har tränat mycket på att tänka på både
anfall och försvar, vilket har synts på matcherna
då barnen kämpar på riktigt bra i både med- och
motgångar. De har utvecklats mycket under året och de
har verkligen tyckt det varit kul att spela matcher. Det
är en positiv stämning i laget och de är duktiga på att
heja på och ta hand om varandra.
Från nästa säsong kommer vi starta upp ytterligare en grupp som vi kallar ”boll och lek” för de barn som är födda
2017. Vår vision är att barnen börjar med barngymnastik, sedan ”boll och lek” och när de börjar F-klass blir det
renodlad fotbollsträning/innebandyträning.
3 år – barngymnastik

4-5 år – barngymnastik eller boll och lek

5 år – boll och lek

6 år – våren: boll och lek / hösten: fotboll-/innebandystart

Mer info kommer i början på nästa år. Håll koll på hemsidan och sociala medier.

SÄKRA-cupen 2022

Den 15-16 oktober gick den 15:e upplagan av vår ungdomscup

av stapeln i Fotbollshall Ulricehamn.
I år var det nära deltagarrekord när vi körde en höstvariant för andra året i rad.
53 lag var anmälda och under lördagsförmiddagen drabbade F12-lagen samman
och under eftermiddagen pojkarna i samma ålder. På söndagen var det F10 och
P10 lagens tur, där det var flest anmälda lag. Om det blir cup på våren eller
hösten nästa år får vi vänta och se. Södra Ving hade med två lag i P10-klassen
och ett lag i P12-klassen.

Stort TACK till alla spelare, ledare och föräldrar som ställde upp under
denna helg. Detta är vårt näst största arrangemang och ger bra klirr i kassan
som går tillbaka till våra barn och ungdomar i slutändan.
Vi har fått många lovord från föreningar som deltog,
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P12 laget som deltog i cupen.
Fr vä: Wille Wängefors Tyrén, Kevin Eiduks,
Aron Gunnarsson, Zimon Andersson, Leo Klling,
Theo Sjöström, Rasmus Borgh Bosvik
Liggande: Oskar Borgh Bosvik

Vill ni vara med och spela/hjälpa till i något lag så tveka inte att höra av er till
någon ledare eller innebandysektionen.
Kontaktuppgifter finns på hemsidan under respektive lag.
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Äntligen är vi glada över att kunna säga att vi i Motionssektionen är igång med vår verksamhet igen!
Denna hösten kan vi erbjuda familjegympa för barn
födda -17/-18 och vilken stor uppslutning det är!
Cirka 26 barn är inskrivna i gruppen och vi brukar
vara runt 20 st varje tillfälle! Superkul att så många vill
komma och gympa med oss! Det är alltid en uppvärmning
med någon lek och dans sedan brukar vi köra en hinderbana
med olika inriktningar såsom balans, styrka, snabbhet mm.
Avslutningen blir någon lek och sedan avslappning.
Kom gärna och prova gympa med ditt barn!
På vuxenträningen kan vi erbjuda cirkelträning i form av
gemensam uppvärmning sedan stationer som vi jobbar
individuellt på. Olika stationer, olika tid,
det varierar från vecka till vecka.
Därefter avslutar vi med en gemensam stretching och avslappning.
Vi håller på till och med sista veckan i november sedan tar vi lite
juluppehåll för att starta igen den 10 januari.
Vi är cirka 18 stycken som brukar träna på tisdagarna men det
finns gott om plats för fler, så var inte rädd för att komma och prova,
allt anpassas efter just Din förmåga!

Ida Tjörnebrant och Linda Einarsson
0739 - 28 83 46 eller ida.tjornebrant@gmail.com

________________________________________________________________________

Spelandet har fortgått under sommaren med de sedvanliga träningarna på onsdagar kl 14 och söndagar kl 10.30.

Antalet deltagare har varierat men 10-12 st är ett genomsnitt.
Man lottar ihop lag för att spela matcher, oftast 2 vid varje tillfälle och med en paus mellan då man avnjuter egen
medhavd fika (eller frukt).
Tävlingsmässigt har boulespelarna deltagit i Knalleserien som arrangerades av Dalsjöfors GoIF boulesektion och
spelades på tisdagskvällar. Spelplatserna varierade mellan deltagande föreningar. SVIF:s lag har bemannats av
bl a Håkan Jönsson, Gun Rönn, Klas-Göran Hellqvist, Lisbeth och Eddy Persson samt Kerstin Andersson.
Till slutspelsdagen hamnade laget i ett C-slutspel där man vann första mötet. I andra mötet blev motståndet för bra
och man kunde avsluta och summera årets Knalleserie med heder.
Ett önskemål inför 2023: Att alla hjälps åt att ta med nya intresserade personer att delta i klubbens
bouleverksamhet.

Eddy Persson
Boulesektionen
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Det behöver kanske inte upprepas – våra anläggningar är gamla. För några år sedan byggde vi om
duschen på Slottsvallen efter omfattande fuktskador. I år var det Stationens tur. Den ena duschen är
också här rejält fuktskadad och nu är skadat material rivet och duschen avstängd. Risken är stor att
samma skador finns även i den andra duschen som dock fortfarande är i drift. Vid besiktningen visade
det sig att även bottenbjälklaget uppvisade skador. I båda fallen var försäkringsbolaget kallsinnigt.
Om vi ska fortsätta med bekymmer så blev ju en av gräsklipparrobotarna på Slottsvallen ”stulen”
i somras. Det visade sig dock, efter några dagar, att ”skitungar” varit framme och gömt klipparen.
Vi fortsätter på bekymmertemat. Byggnaden, där vi håller chokladhjulet igång på julpromenaden,
har rivits TVÅ gånger. Efter första gången byggde sektionen med Anders på Backen:s hjälp upp
byggnaden. Men, hör och häpna, den åkte ner en gång till!!
Här upptäcktes förövarna, som är kontaktade och som ska själva uppföra byggnaden igen.
Vår vaktmästare, Jonny, har skött anläggningarna under året på ett mycket bra sätt. Han har haft
mycken hjälp av Jan-Erik. Jonny slutar efter nyår så vi måste få tag i ny kraft.
På bekymmerkontot måste vi väl i år även nämna sorken. Vi har haft stora bekymmer på Slottsvallen.
Vid en match var det så illa att domaren funderade på att ställa in….
MEN… vi ser ändå positivt på framtiden – med så många fantastiska medlemmar, så hjälps vi åt – i vått
och torrt, -eller hur?

____________________________________________________________________________________

100 kr
199 kr

75 kr

120 kr
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Mejla/messa din beställning till info@sodravingsif.se eller 0738 – 433 8333.

Ur föreningens historia
Ulf den förskräcklige
Utdrag ur Södra Vings jubileumsbok 2011 av Sven-Gunnar Engvall
Glöm ”Ivan den förskräcklige”! Ulf ”den förskräcklige” är istället förskräckligt duktig, trevlig, hjälpsam och
med en mycket fin humor. Hans lärare på Tingsholm, Viggo Petersson, som många gånger spelat bandy
mot Södra Ving på Tolkens is, berättar om Ulf, att när de haft prov i bokföring kunde han ta fram Ulfs
prov och använda det som mall.
Allt var, varje gång, helt utan anmärkning, snyggt och prydligt skrivet och alla siffror stämde exakt. Så har
Ulf fortsatt, det vet alla som har haft med honom att göra. En alldeles sällsynt fin kille.
Som fotbollsspelare blev han lite försenad. Själv säger han, att det berodde på att han såg dåligt och att
han ådragit sig en viss rondör, vilket begränsade rörligheten. Men 1975 var alla hinder undanröjda och
han debuterade borta mot Timmele, men den matchen talar han inte så gärna om. Storhetstiden kom
dock ganska snart. Mellan 1977 och 1989 blev Ulf ”Bäste SVIF-are” tio gånger.
När man nu frågar honom om, vad han helst kommer ihåg, handlar det inte främst om serievinster,
cupsegrar eller fantastiskt försvarsspel. Möjligen med undantag för en match mot ett engelskt ligalag, då
han spelade mittback bredvid Ingemar Svensson från Elfsborg. Det fungerade perfekt. Nej, det handlar
mest om när han själv gjorde mål. Ett mål som han är stolt över, gjorde han på Stefan Gustafsson,
Tranemo, ansedd som en av de bästa i Sjuhärad. Ett inte så hårt skott men välplacerat utefter marken vid
ena stolpen.
Men det bästa minnet har Ulf från en bortamatch mot Kättilstorp. SVIF vann med 3-1och Ulf gjorde två
mål. Han var jätteglad och strålade av glädje. Så i omklädningsrummet efteråt, kunde han inte låta bli att
utropa:
- Jag gjorde två mål!
- Ja, det var väl inte så underligt, att du gjorde mål – så dålig som den planen var, muttrade Peter
Andersson, måttligt entusiastisk.
Så kan det låta i ett omklädningsrum efter match, men bara mellan riktigt goda vänner. Och det är de äkta
SVIF:arna Ulf och Peter.

Övre raden fr vä: Lars-Åke Carlsson, Ulf Carlsson, Magnus Andersson, Ola Andersson,
Ulf Helin, Conny Andersson, Anders Carlsson, Kent Axelsson
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Nedre raden fr vä: Rune Åhsén, Anders Andersson, Håkan Öman, Åke Larsson, Peter Andersson,
Jimmy Persson, Kristian Andreasson

Sponsorer
Sponsring av en idrottsförening är idag ett sätt för företag att marknadsföra sig,

samtidigt som det är en viktig inkomstkälla för oss idrottsföreningar.
Det framgår därmed att både företag och idrottsföreningar kan dra fördelar av ett
sponsorsamarbete och vi är väldigt TACKSAMMA för alla våra sponsorer – stora som
små!
Här presenterar vi våra GULD, SILVER och BRONSSPONSORER.
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ORGANISATION 2022
Ordförande:
Håkan Öman

0705-876299

Styrelseledamöter:
Viktoria Persson, kassör
Lennart Johansson, vice ordf.
Karin Johansson, sekr.
Peo Magnusson
Johan Björling
Adam Andersson

0738-433833
0708-775586
0702-826037
0705-316223
0708-639664
0704-192136

Styrelsesuppleanter:
Emelie Andersson
Vakant
Fotbollssektionen:
Håkan Öman
Peter Asp
Hans Hellqvist
Per-Åke Nilsson
Viktor Wessbo

0702-131829

0705-876299
0733-930429
0709-488288
0703-529370
0708-392045

Barn-/ och ungdomssektionen fotboll:
Johannes Lindqvist
0736-969653
Viktor Wessbo
0708-392045
Magnus Vestergaard
0738-152870
Pär Johansson
0706-046679
Paavo Säynäjäkangas
0704-360529
Innebandysektionen:
Peo Magnusson
Joachim Holmberg
Daniel Ranveg
Simon Andersson
Motionssektionen:
Ida Tjörnebrant
Linda Einarsson
Viktoria Persson

0705-316223
0708-146622
0706-005776
0707-991032

Boulesektionen:
Klas-Göran Hellqvist
Eddy Persson
Per Jörgensen

Marknadsföring/sponsorgrupp:
Per Wessbo
0703-121389
Marcus Andersson
0721-466510
Johan Wessbo
0705-557322
Adam Andersson
0704-192136
Erik Johansson
0733-661114
Henrik Johansson
0761-259404
Karl Johansson
0703-525712
Lars-Åke Carlsson
0709-775764
Joachim Holmberg
0708-146622
Anläggningssektionen:
Lennart Johansson
Karl Johansson
Klas-Göran Hellqvist
Bosse Andersson
Jan-Erik Magnusson
Lennart Öman
Ulf Helin

0708-775586
0703-525712
0703-327887
0705-151554
0706-802820
0738-042389
0761-694006

Valberedningen:
Ulf Carlsson
Marcus Andersson
Emilia Henricson

0736-816995
0721-466510
0725-445550

Lotteriansvarig:
Ulf Carlsson

0736-816995

Lotterikontrollant:
Göran Lindgren

0705-088417

0708-147733
0708-585537
0736-969653

0738-042389

0739-288346

Medlemsansvariga:
Viktoria Persson

0738-433833

Publikvärdsansvariga:
Örjan Stomberg
Tommy Johansson
Johannes Lindqvist

Johan Björling

0708-639664

Lennart Öman

Webbgrupp/sociala medier:
Hans Hellqvist (allmänt och seniorfotboll)
Helena Lundh (innebandy), 0702-037565
Viktoria Persson (allmänt, ungdomsfotboll och motion)
Johan Björling (medlemsinfo)
Lina Claesson (seniorfotboll), 0706-802839
Eddy Persson (boule)
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0703-327887
0703-128600
0731-035806

Lördagen den 3 december
Södra Vinghallen – Hökerum
Start: 15.30 – 17.30
Tipspromenad, fiskedamm, stort paketlotteri och mycket mer.
(möjlighet att även svara på tipsfrågorna inne i hallen)
Korv, glögg och fika ingår i startkortet samt godispåse till barnen.
(de 800 första startande)
Alla barn kan träffa tomtemor och lämna sin önskelista.

Vuxen: 60 kr
Barn: 40 kr
Utlottning på startkortet
Vuxen - 500 kr
Barn - 300 kr
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