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Föreningens evenemang  
 

oktober 

SÄKRA-CUPEN 
Vår populära inomhuscup på konstgräs i 

Ulricehamns Fotbollshall för 10-12 åringar. 
 

(redan 1980 arrangerades första ungdomscupen i    
föreningen för 10- och 12 åringar, 

då vid namn Vingcupen) 
 
 
 

november-december 

JUlkalendern 
 

Köp föreningens årliga julkalender och stöd 
vår förening. Aktiva spelare, ledare och 

Handlarn i Tolkabro säljer dem. 
 

 
 

december 

julpromenaden 

Vår populära julpromenad i förhoppningsvis 
vacker och snötäckt terräng.  

Tipspromenad, korvgrillning och  
stort paketlotteri. 
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Nu har vi äntligen fått påfyllning 

av vår fina supporterhalsduk.  

Var redo till säsongen börjar 

och köp din halsduk redan idag. 

 

    149 kr 
                     

                          Kontakta: 

       Viktoria Persson, 0738-433 833 eller 

       Håkan Öman, 070-58 76 299 
 

 

 

 

Supportershopen 
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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.  
 
Betala din medlemsavgift för 2020 om du inte redan har gjort det och visa Södra Vings IF ditt stöd.  
 

Medlemsavgift   
 
Enskild medlem  150 kr 
Familjeavgift 400 kr 
Som familj räknas Ni som är mantalsskrivna på samma adress. 
 
Aktivitetsavgift  född -04 eller tidigare 800 kr 
  född -05 eller senare 500 kr 
 
(Man betalar endast EN aktivitetsavgift oavsett hur många idrotter man deltar i)  
     

- NYHET - 

 

Nytt för 2020 är att vi tagit hjälp av SportAdmin som många andra föreningar i Sverige.  
Ett föreningssystem för den moderna föreningen! 

 
SportAdmin underlättar också för varje lagledare att hålla koll på närvarorapporteringen på ett enkelt sätt 
som direkt blir underlag till det LOK-stöd som föreningen får varje år. Inga mer papper att handskas med 
utan allt sker via appen. Genom SportAdmin kan föreningen även lättare skicka ut information via mejl 
eller sms till alla medlemmar genom massutskick. 
 

- För att bli medlem - 

 

Gå in på sodravingsif.se och klicka dig vidare på ”BLI MEDLEM” 

 

 

Medlemsansvariga  

Har ni frågor så kontakta någon av nedan: 

 

Johan Björling, 0708-63 96 64        Lena Gustafsson, 0768-23 94 63      Viktoria Persson, 0738-433 833 
johan_b3@hotmail.com             lenagustafsson.63f@gmail.com           viktoria76persson@live.se 

mailto:johan_b3@hotmail.com
mailto:lenagustafsson.63f@gmail.com
mailto:viktoria76persson@live.se
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja6dX65b7lAhVqsIsKHceCANQQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.sportadmin.se/&psig=AOvVaw2QuNniM6IzQJH_Mlm-Y-O9&ust=1572346611888351
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Det är med lite blandade känslor man ser fram emot årets fotbollssäsong! Det mesta i vår 

omvärld kretsar runt det coronavirus som härjar mer eller mindre i hela världen. Det kommer 

givetvis att påverka idrottsvärlden också, vi vet redan nu att EM för herrar och damer har 

framflyttats och i skrivande stund kommer med största sannolikhet även Allsvenskan för herrar 

och damer att flyttas fram någon månad. Vad det gäller våra egna serier så kommer de starta 

först i slutet av juni pga rådande situation. Tanken är att halva serien, höstsäsongen, ska 

genomföras. Just nu är det lite oklart om nedanstående spelprogram stämmer med datum så 

håll även koll på våra sociala medier och i UT.  

Våra spelartrupper på herr-/ och damsidan förbereder sig så mycket det går inför stundande 

premiär. Båda våra representationslag har dock spelat sina DM-matcher, där damerna lyckades 

bäst och vann sin kvalgrupp. Herrarna blev 2:a i sin kvalgrupp och får också med största 

sannolikhet spela vidare till nästa omgång. Trupperna inför året ser mycket intressanta ut, 

framförallt skall det bli oerhört skoj att följa våra damer i div 3 och div 4, vi har ca 30-35 

träningsvilliga tjejer igång, förhoppningsvis får vi följa båda lagen i toppen i respektive serie. 

Magnus Lans kommer att drilla tjejerna och till sin hjälp har han Frida Rångemyr som spelande 

tränare, Marcus Wallin som skall stötta och utbilda våra målvakter. Utöver dessa finns P-Å 

Nilsson som trogen lagledare men även flera andra ledare kommer att stötta, framförallt vårt 

lag i div 4. På herrsidan har vi en rutinerad tränare vid rodret i år, Crister Kaljo, som med en 

gedigen utbildning skall leda vår trupp på ca 25 spelare. Till sin hjälp kommer han att ha Hasse 

Gustavsson som ass. tränare samt även Joel Lövgren, Pelle Fihn (framförallt MV-sidan), Peter 

Asp och Sten Öman. Vårt U-lag kommer i första hand coachas av Alexander Pherson men även 

övriga i vår ledarstab finns med bakom även här. Vi hälsar alla våra trogna fans välkomna till 

årets seriespel efter midsommar. Det är mer viktigt än någonsin att vi stöttar varandra både på 

och utanför planen i denna kaosartade situation vi befinner oss i med övriga idrottsvärlden. Vi 

kommer att behöva allas hjälp så att vi så fort som möjligt kan komma tillbaka till en så normal 

situation som det bara går. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Södra Vings herrlag försvarade titeln i AP&T cupen  

när man vann för andra året i rad.  
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Damer, div 3 västra  

Damlagets två tränare, 

Frida Rångemyr och Magnus Lans. 

Frida som även är aktuell som  

landslagsspelare i Futsal.  

Under året kommer hon 

delta i flera landslagssamlingar  

och under hösten även kvalmatcher. 

  

Herrar, Div 5 Mellersta  

Damer, div 4 Mellersta  

Herrar, Utveckling B Ulricehamn  
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PF 13/14 

Barnen födda 2013 knoppades av från 11/12 laget under hösten och startade i början av inomhussäsongen igång 

träning tillsammans med barn födda 2014. Många barn har provat på fotbollen och många är med på de roliga 

träningarna regelbundet. Fokus på rörelseglädje, bollkontroll och lek.  

Vi vill gärna att fler barn kommer och tränar med oss. Uppehåll nu under pandemitider, men vi kommer starta 

igång igen när gräsplanen vid stationshuset är redo för dessa energiknippen.  

Lagets tränare: Mats Molid, 0761 - 89 93 33 och Pär Johansson 0721 - 68 69 00 

 

PF 11/12 

Laget består sedan hösten av barn födda 2011 och 2012.  

Laget har tränat regelbundet under vinterhalvåret inomhus  

i Södra Vinghallen. Träningarna fokuserar på rörelseglädje,  

lek och bollkontroll. I takt med barnens utveckling så förs  

det in mer och mer övningar för att utveckla egna fotbollsrelaterade 

förmågor och att lära sig lagspelet. Just nu har även detta laget  

träningsuppehåll. Planeringen är att laget ska börja träna på gräsplanen  

vid stationshuset när gräset är redo. Kommer vara som att släppa ut kor  

på grönbete. Laget kommer troligen träna på söndagsförmiddagar och vi  

välkomnar fler barn att testa att vara med på de roliga träningarna.  

Laget kommer under året vara med på poolspel 5 mot 5, där vi möter  

bygdens övriga lag och får dra på oss de fina Södra Ving matchställen. Någon cup kan säkert även smyga sig in 

under året. Lagets tränare: Malin Sturesson 0735 - 42 16 39 och Jonas Cederlund 070 - 525 06 25  

 

PF09/10 

Laget har tränat regelbundet inomhus under vintern och det  

har ur tränarsynpunkt varit roligt att se barnens utveckling.  

Under träningarna fokuserar vi alltmer på att spelarna utvecklar  

sina förmågor i lagspelet och samtidigt tränar vi på att på ett lekfullt  

sätt utveckla spelarnas individuella förmågor.  

Vi har tränat inför SÄKRA-cupen, som tyvärr inte blev av nu  

på våren utan först i höst. Härlig energi på träningarna.  

Under vår/höst kommer vi träna på gräsplanen vid stationshuset  

och vi välkomnar fler att träna med oss. Du kanske har varit med  

tidigare eller aldrig tränat fotboll – det spelar ingen roll.  

Behövs bara ett par fötter och ett glatt humör. I dagsläget tränar  

laget på tisdagar kl 18-19 i Södra Vinghallen. Under året kommer laget  

spela sin andra säsong 7 mot 7 och säkerligen kommer någon cup spelas. 

Lagets tränare: Andreas Friberg 0722 - 44 70 50 och Johannes Lindqvist 0736 - 96 96 53 

 

P 05/06/07/08 

Efter hösten har flera alternativ diskuterats för att hitta en bra lösning för lagen P07/08 och P05/06.  

Det landade i att vi satsar på att slå ihop lagen till ett. Förhoppningsvis får vi med oss de flesta ungdomar i fortsatt 

träning. Vi har under vintern gjort en nysatsning med två nya engagerade tränare,  Linus Pålsson och Max 

Merstrand. Båda tränar till vardags med Södra Vings seniorlag och kommer med nya träningsidéer och viljan att 

arbeta med spelarutveckling på ungdomssidan. Föreningen tror starkt på en sådan här lösning där unga 

fotbollsspelare träna yngre ungdomar. Linus och Max kommer att ha stöd från Michael Karlsson som lagledare och 

visst annat stöd från andra föräldrar och barn-/ och ungdomssektionen. Laget behöver fler spelare och vi välkomnar 

ungdomar som tidigare tränat i föreningen, tränar/träna med andra föreningar att testa att spela med oss. Det 

kanske finns ni som spelar en del fotboll på skolan eller hemma, men aldrig har tränat i lag, ni är såklart även ni 

välkomna till träning. Laget kommer spela 9 mot 9 serie under året. Laget tränar i dagsläget i Södra Vinghallen på 

söndagar mellan kl 16:30-18. Vid frågor kontakta Johannes Lindqvist, 0736 – 96 96 53 

Lagets tränare: Linus Pålsson och Max Merstrand 

 

Det renodlade flicklaget fortsätter tyvärr inte att träna under året. Detta på grund av för få spelare. 

 

Mer info om träningsstart kommer via tränarna och utskick via skolan under våren. 
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Säsongen 19/20 blev avslutad redan den 14 mars pga. Coronaviruset.  

 

Seniorlaget startade upp igen efter ett års uppehåll. Man har varit ca 15 st. på träning under året.  

Man tog bort P03/04 laget och dessa har varit med och förstärkt truppen.  

Det har varit blandade resultat under säsongen och man slutade på en 7:e plats. 

Tränare/Ledare: Paavo Säynäjäkangas och Daniel Ranveg 

 

 

 

P 05/06 har även denna säsong gjort stora framsteg.  

Laget slutade i mitten av tabellen. 

Vår trupp har även förstärkts och vi har  

varit 19 spelare under säsongen. 

Ledare: Peo Magnusson, Magnus Nyman  

och Anders Granath 

 

 

 

 

P 07-09 har varit på 5 sammandrag under säsongen. Det har varit blandade resultat men det har varit en 

positiv känsla i laget. Det är laget med mest spelare, ca 40 st, vilket är väldigt roligt.  

Ledarna där gör ett jättejobb. 

Ledare: Peter Johansson och Daniel Gustavsson 

 

F 04-07 har gjort sin seriedebut och stått för fina framsteg under säsongen. Man är med i ett tjejprojekt i 

förbundet för att få mer tjejer till innebandyn. Laget har ca 16 spelare i träning. 

Ledare: Henrik Wästervall, Daniel Kjellberg och Nadja Molarin 

 

PF 10-12 har startat upp träning under hösten och har ca 20 st. spelare. Inför nästa säsong räknar vi med 

att även dessa börjar med sammandrag. 

Ledare: Per-Erik Lennartsson och Magnus Westergaard. 

 

Henrik Wästervall och Daniel Kjellberg fick föreningens vandringspris ”Damidrottens bästa” 2019 för sitt 

fantastiska engagemang i F 04-07. Grattis! 

 

Vi i sektionen vill tacka för denna säsongen och hoppas på ett bra 2020/2021. 

Vill ni hjälpa till i något lag så tveka inte att höra av er till någon i innebandysektionen. 

Kontaktuppgifter finns på hemsidan. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Henrik och Daniel tar emot priset för ”Damidrottens bästa” 

2019 i samband med årsmötet i februari.  
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Innebandyn i Södra Vings IF har ett projekt tillsammans med  

Pantamera som heter ”Föreningskampen”.  

I detta projekt återsamlar vi burkar och PET-flaskor för miljön  

samtidigt som vi har möjlighet att få in några extra slantar till vår förening.  

Lagen kommer att ha insamling av bukar och PET-flaskor på sina  

hemmamatcher. (gäller även fotbollen) 

Ni är välkomna att lämna in era burkar, både importerade, pantburkar  

och skadade burkar. Är det så att du har förbrukning av många burkar eller  

PET-flaskor i ditt egna hem har du möjlighet att få hem en egen säck och  

fylla den och lämna den direkt till butik. Det går till så att man får en  

”Pantamera-säck”, antingen fyller man den bara med burkar  

(importerade, pantbara och trasiga) eller PET-flaskor (viktigt att inte blanda).  

När säcken är tillräckligt full försluter man den med en säckförslutare med  

föreningens etikett som man får tillsammans med ”Pantamera-säcken”.  

Sedan åker man och lämnar in den i en butik, man säger till i förbutikerna,  

sedan blir den registrerad när lastbilen har hämtat den och föreningen  

får pengar. Det butiker i Ulricehamn som har inlämning och  

samarbete med Pantamera är:  

 

Maxi ICA Stormarknad  ICA Supermarket Tornet  

 

Kontaktperson: Paavo Säynäjäkangas, 070-436 05 29 eller  

sauna_pojka@hotmail.com 

 

P05/06 möter Rydboholms SK.  

Första vinsten kom i november på bortaplan 

i Viskafors då man vinner med 7-5. 

Seniorerna spelar här mot Nossebro IBK  

och vann med 12-6. 

mailto:sauna_pojka@hotmail.com
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Under vårterminen har det varit fullt ös i Södra Vinghallen med två vuxengrupper och en barngrupp. 

Denna terminen har det varit deltagarrekord flera gånger och som mest var det 25 stycken på Idas 

cirkelträning. Jättekul tycker vi ledare! Tyvärr fick vi under rådande omständigheter i vårt samhälle 

avsluta terminen i förtid. Håll utkik på hemsidan, Södra Vings IF Facebookgrupp samt befintliga 

Supertext-grupper för mer information gällande uppstart till hösten! 

Barngympan har denna termin varit under ledning av Tinna och det brukar vara 

ungefär 13-16 barn i åldern 4-6 år. Barnen gympar med sina föräldrar och 

värmer upp med lek och sedan gör en spännande hinderbana med stationer där 

delar av gymnastikens 12 grundformer används, som till exempel balans, krypa 

och klättra. Passet avslutas med lugn lek. 

 

 

  

 

Nytt inför kommande hösttermin är att vi kommer kunna erbjuda                                                                                                                            

2 familjegympa-grupper. 3-4 åringar kommer att ledas av Malin,                                                                                

som en del av er säkert känner från fritids.                                                                                                               

5-6 åringar kommer att ledas av Tinna. 

Vuxenpassen har bestått av Tabataträning med Ginny och stationspass med Ida där det har legat stabilt 

på cirka 15-18 deltagare. Efter en uppvärmning kör passen igång med de olika intervallerna och svetten 

lackar. 9 olika block blandat med puls och styrka med kroppen som redskap ska tränas igenom hos 

Ginny, där upplägget är aktiv 20 sek/vila 10 sek. Hos Ida kör man 10 olika redskapsstationer där man är 

aktiv 1 min/vila 1 minut och då har kroppen fått sig en riktig genomkörare. Efter passen väntar en lugn 

avslappning och lättare stretch. 

 

  

 

 

 

 

 

Vill du veta mer om någon träning, kontakta gärna Ida Lindqvist. 

0739 - 28 83 46 eller ida.lindqvist85@gmail.com 

 

Tinna Stefansdottir 

Malin Axebrink 

Ida Lindqvist Ginny Arabäck 

mailto:ida.lindqvist85@gmail.com
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Sedan drygt ett år tillbaka har föreningen haft trivselboule på ViskaBoulePlatsen i Hökerum.   

Där har man tränat och spelat vänskapsmatcher men för att ge dessa medlemmar möjlighet att vara ute 

och tävla bland sanktionerade tävlingar har nu föreningen sökt medlemskap i Svenska Bouleförbundet 

och fått denna ansökan beviljad. Så nu kan ni ”trivselspelare” som utvecklats under SVIF:s verksamhet 

och vill tävla ”riktigt” lösa licens i SVIF och tävla i alla sanktionerade tävlingar, ja till och med i Svenska 

Mästerskapet. I år kommer detta att arrangeras i Jönköping. Nära och bra för nya SVIF-spelare och 

övriga föreningar i vår närhet. I maj kör vi igång tredje säsongen.  

 

Trivselspelet startar 

söndagen den 3 maj kl 9.55. 

Varmt välkomna! 

 
 
 

 
NYA Anläggningen 
 

Projektet har gått in i ett nytt skede. Vi samtalar nu med skolans  

fastighetsansvarige för att se vad vi kan samutnyttja vid etablering  

vid skolan. Framåt alltså men med fart av snigelkaraktär.  

 

 

PUBLIKVÄRDAR 
Inför kommande säsong söker vi ytterligare 

personer som kan tänka sig var en del av denna 

härliga gemenskap. 

 

                        Är det DU? 

  

    Hör av dig till: Henry Asp, 0735 – 10 20 81 eller 

    Johannes Lindqvist, 0736 – 96 96 53



11  
 

Ny vaktmästare 

Vi har ju sökt en ersättare för vår förre vaktmästare,                                                                    

Dick Svensson, under hösten. Vi använde sociala medier                                                                   

vilket gav resultat då vi fick några intresserade.                                                                                    

Arto Aaltonen är nu anställd from 1 mars tom 31 december                                                                     

med möjlighet till förlängning.                                                                                                           

Arto bor i Rångedala, men har anknytning häråt via barn.                                                                  

Han har erfarenhet, lämplig sådan, av parkskötsel, skog                                                                         

och städ. Han går ju rätt in i hetluften med Lokalen som                                                                        

skall flyttstädas och planer som skall iordningställas.                                                                                

En fulltalig anläggningssektion träffade Arto i mitten av mars                                                                   

där starten gicks igenom. Sektionen kommer naturligtvis att                                                                    

stödja arbetet då maskiner/rutiner osv är nytt för Arto. 

Varmt välkommen till vår förening! 

 
Städdagen 
 

Lördagen den 14 mars var det dags för föreningens städdag. Då Lokalen är såld och vi hyrt den 

av kommunen så skulle vi rensa och flytta våra prylar. Ett glatt gäng på ca 15 personer träffades 

vid 9-tiden. Städning, röjning och packning stod på schemat under förmiddagen. Sedan skulle 

det in på stationshuset eller slängas på Övreskog i Ulricehamn. En del skänktes också till 

Gärdhems loppis. Efter första passet intog vi en god lunch från Torgstallet. Sedan var det bara 

att fortsätta under eftermiddagen. Stort TACK till alla som ställde upp, åldersspannet var 3 år 

upp till 85 år.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Från vänster: Karl Johansson, Klara Tunek, Pelle Fihn, Bosse Andersson, Klas-Göran Hellqvist, Lennart Johansson,  

Dick Svensson, Jan-Erik Magnusson, Hans Hellqvist och Lena Gustafsson.  

På bilden syns inte Per Jörgensen, Håkan Öman, Karin Johansson, Johannes Lindqvist, Gösta Hellqvist och Viktoria Persson. 
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Förenings- 
utvecklingsdag 

 
BOKA IN HELGEN 14-15 NOVEMBER! 

 

Styrelse samt ledare ska tillsammans diskutera föreningens framtida mål! 

 

Under en helg åker vi till Hindåsgården för konferens i härlig miljö. 

 

 

Mål, riktning och strategi 

En organisation och dess verksamhet behöver ständigt utvecklas för att möta omvärlden och medlemmarnas krav 

och förväntningar. För att det ska lyckas krävs en genomarbetad strategi med en tydlig riktning mot ett bestämt mål 

som är väl beskrivet och förankrat hos medlemmarna. Målet bör även upplevas attraktivt och meningsfullt för att 

fler medlemmar ska bli delaktiga och ta ett ansvar i det förändringsarbete som behöver göras. 

 

Värdegrund – att gå från ord till handling 

Värdegrunden synliggör organisationens värderingar och ”ståndpunkter”, något 

som bör genomsyra all verksamhet i organisationen. För att det ska bli verklighet 

är det viktigt att värdegrunden tas från ord på ett papper till konkret handling. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/LemonwhaleVideoDisplay/?id=e09d1a68-753b-41bc-b761-a9167fe62407#video-dialog
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/LemonwhaleVideoDisplay/?id=e09d1a68-753b-41bc-b761-a9167fe62407#video-dialog
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Ur föreningens historia 
 

SVIF:s fotbollsvisa från 1935 
författad av Sten Karlsson, Vings kvarn 
 

1. Nu i kväll så är det bal  15. Båda lagen satt fart 29. Olle uti målet stod 43. De vill flytta plan måntro 

uti Slottets stora sal,  Vi ska vinna, ja dä ä klart. Allt som när kom, han tog Upp igenom Tolkabro 

Idrottklubben är ju snäll  Gällsta ett, och Wing fick tre. Till och med en klar ibland Ture skrek så han blev hes 

Ordna´ till en munter kväll.  Två poäng Wing räddade. Åh, vad dä va gott, sa han. Ja vill haan i Aspanäs. 

 

2. Idrottsvänner är ju dä  16. Denna matchen den var svår 30. Gunnar, vänsterbackspatron 44. Styrelsen den har jag glömt 

Allihop, som här ä mä.  Alla värst för Centern vår. Eldar på med sin kanon. För den vårdar er så ömt 

Tränar diskus, kula, spjut  Gällstabacken var en stut Säkert vill de låna den De ju klarar allt galant 

Tar rekordet absolut.  centerns öga stånga ut. Ner till Abessinien.  Men vid linjen alla slant. 

  

3. Nej, dä tror vi inte på  17. Men dä hjälpte ej ändå, 31. Gustav back ibland så slö 45. Bertil Örn är chefen er 

Att det blir rekord ändå  Alf var lika pigg som två. När han tjalat med sin mö. Bäst att göra som han ber 

Allmän idrott uti Wing  Se´n i stan han sa rent ut Men ett, tu, tre, han bollen sköt Det blir synd åt den ja tror 

är det nästan ingenting.  ”doktorn bötte på en klut”. Skam i voll, så mogen rök. Som ska hamna i hans klor 

 

4. Springa i terräng en da  18. Ja, den gången va dä skoj, 32. Vänsterhalven sparka bra 46. Kalle är en långer man 

Med kompass och kartebla  Ingen kände någon sorg. Jämnt och ständigt är han gla Och kassören är ju han 

Dä ä inte sköj ett jot  Två å en halv vi hade då Kan ni ej poängen få Träffar han en fager mö 

Ja ger skam i alltihop.  Renat stod det säkert på. Skrattar han så gött ändå.  Rymmer han nog till en ö. 

 

5. Många nöjen finns ju dä  19. Sjunde matchen vann ju Wing 33. Centerhalven Johansson 47. Anton stod där i sin kur 

om man vill vara mä  med fem-noll som ingenting. Blir nog farlig nu till vårn Sålde äpplaknort så sur 

Men på alla nöjen sett  Olle hade inte svårt Han är bra på sina ben Kola, kex och chokela 

är ju fotboll nummer ett.  rökte cigarett i mårt. Allra bäst att nicka ten. Nya drecka, den rann så bra. 

 

6. Intresset uti socknen här  20. Sen for Marbäck genast hit 34. Högerhalven Lottenborg 48. Nisse sålde biljett 

är uti ett forbollslär  med en friskare aptit. Siktar sällan i nån korg Smita in va inte lätt 

Gamla gubbar, ta me fan  Marbäck de tog två poäng. Sparkar bara högt mot skyn Tänk han var så noga så 

hoppar vilt på fotbollsplan  Jäkla slöa Wingbogäng. Tänk, sån risk för änglabyn. Örna häst fick inte gå. 

 

7. Wing de har ett lag så bra 21. Nej, ja säger inte så.  35. Arvid spelar ytter han 49. Ja nu säger er till sist 

I betyget stora A   Ni kan inte skulden få. Överallt en fruktad man Akta er för juboprist 

Tänk vad de kan sparka boll  Det var Putte, lull, lull, lull Han har väldigt fin teknik Alla mannar, friskt hugg i 

De vann lätt med 14-0  Han var kanske nästan full. Till att bara petan dit. Så ni nummer ett kan bli. 

 

8. När de sedan vände hem  22. Matchen nummer nio stor 36. Högerinnern Pettersson 50. Många här i Slottets sal 

Mallig – var varenda en  Wing till Vegby for, ja tror. Han är ganska glupen på´n Ska få var sin fin pokal 

När de hyllas för besvärt  För att rädda två poäng Bollen stannar vid hans tär För de gjort nån fin bravad 

Peka näsan rätt i värt.  Men där fick de åter däng. Fast han lite hjulbent är. Eller klått ett fotbollslag. 

 

9. I våras laget skröt å sa:  23. Sen for Vegby hit en da 37. Vänsteryttern Sigurdsson 51. Ja nu slutar denna sång 

varenda en poäng vi ta  Och fick då poängen ta Har så svårt, ibland rå pån Hoppas den ej blev för lång 

Men första matchen högg emot  Lura Vegby, dä ä svårt Har han bara lite tur När ni fotboll börja får 

Mot Dalsjöfors blev oavgjort.  Det har heller aldrig gått. Skjuter han direkt i bur. Önskar jag ett gott nytt år. 

 

10. Andra matchen var det fräs  24. Elfte matchen emot stan 38. Vänsterinnern lite är 

Dalsjöfors i Aspanäs  Var på Aspanäsa plan Men är ganska god för dä 

Jäklar va de sparka boll  Fanken,  och två gånger te Möter han en långer sprätt 

Wing vann lätt, med fem mot noll  ”stan” de vann med fyra-tre. Går han genom skrevet lätt 

 

11. Tredje, den gick lika bra  25. Tolfte matchen sista var 39. Centern har vi glömt precis 

Tvärred här på planen va Södra Wing till staden far.  Fast han ej tar sista pris 

Det gick lika tjusigt då  I det hoppet som förut Han tar säkert nummer två 

Wing de vann med sex mot två.  Vi ska vinna absolut Nummer ett tar Olle då. 

 

12. Wing de sen till Tvärred for  26. Ledsamt nog så klicka dä 40. Det är livat hela dan 

Tvärred sins emellan svor  Åter blev det fyra-tre. När man är på fotbollsplan. 

Tyst ska ni få höra på  Men säkert ”stan” gjort tjuge te Inte minst i Aspanäs 

Wing de vann med fyra två  Om inte ”Lida-Sven” vart me. Bara där en riktig fräs. 

 

13. Femte matchen, låt mig se 27. Sedan laget somna te 41. När du går till fotbollsplan 

Gällsta ganska snopna ble  I tabellen, nummer tre Ta ett lass med jord, för fan 

Det blev nästan rent på stoll  Det tick inte som det tänkt Jag tror säkert det behövs 

Wing de vann med åtta, noll.  Alla lagen poängen sänkt. Om er plan ska få nån höfs. 

 

14. Sjätte matchen, visst jag tror  28. Nu ska ni betyget ha 42. Men han ligger inte bra 

Södra Wing till Gällstad for.  För ni alla skött er bra. Tycker mången, också ja 

Wing de sa – vi vinner snart.  Men bli inte arg för fann Svårt gå dit, men värst gå hem 

Då sa Gällsta – ja dä ä klart.  Om jag skämtar lite grann. Nöjet lockar inte sen. 
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Det här litterära mästerverket har tidigare (70-talet) varit publicerad i SVIF-bladet men då i 

förkortad version.  

Ovan 51 verser. (var publicerade i sin helhet i UT vid jubileet på 80-talet)  

Undrar om någon vet om det var en melodi till visan? Hör gärna av er till någon i styrelsen. 

 

Vers nr. avser följande spelare: 

29: Olle Svensson, Varnumskulle, 30: Gunnar Persson, Ulricehamn,  

31: Gustav Johansson, Sannelund, 33: Erik Johansson, Lida, 34: Torsten Svensson, Lottenborg, 

35: Arvid Gustavsson Alebo, 36: Tage Pettersson, Torp, 37: Sigvard Sigurdsson, Sjögården,  

38: Curt Sigurdsson, Sjögården, 39: Alf Gustavsson, Sjöbredared,  

43: Ture Karlsson, Handlarn i Aspanäs, 46: Karl Claesson, kassör från Aspanäs,  

47: Anton Söderving, stod i kiosken, 48: Nils Viktorsson, nitisk biljettförsäljare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVIF-lag med lagledaren Gunnar Persson på 30-talet.  
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Träningsläger under 70-talet på Slottsvallen. Ett annat upplägg jämfört med dagens träningsläger. 

På korten ser ni bland annat Gösta Asp, Alf Gustafsson, Mats ”i kvarna” Karlsson. Bengt Johansson,  

Claes Stridhammar, Anders ”Tjollen” Karlsson, Gösta Hellqvist, Peter Andersson och Conny Andersson. 
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