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www.sodravingsif.se 

Yeaaahhh! Södra Ving/Timmele vann kvalserien i div 3 västra 

och tar klivet upp i div 2 nästa år. 

http://www2.idrottonline.se/SodraVingsIF/
http://www.sodravingsif.se/
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Föreningens evenemang  
 
 

november-december 

JUlkalendern 
 

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

Handlarn i Tolkabro säljer dem. 
I år är vi mer tacksammare än vanligt om ni 

stödjer föreningen med att köpa en kalender. 
 
 

december 

julpromenaden 

Vår populära julpromenad som i år sker 
digitalt pga rådande situation i världen. 

Mer info på s. 11.  
 

 
oktober 

SÄKRA-CUPEN 
Vår populära inomhuscup på konstgräs i 

Ulricehamns Fotbollshall för 10-12 åringar. 
 

 
 
 

hösten 2021 

90 ÅRSJUBILEUM 
2021 firar vi 90 år då föreningen 

grundades 1931.   
Det kommer vi fira med pompa och ståt.  

Håll koll för mer information på vår hemsida 
och sociala medier under nästa år. 
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Vi, liksom de flesta övriga idrotts- och 

kulturutövare, lider ju ekonomiskt av pandemin.    

I vårt fall har våra två största inkomstkällor 

försvunnit – Säkra-cupen och Publikvärdar-

Elfsborg. Vi höll cupen öppen i det längsta – 

flyttade till hösten – men när 50-gränsen slogs fast 

var vi tvungna att betala tillbaka de sista 

innestående anmälningsavgifterna. Publikbortfallet 

på hemmamatcher ihop med kioskverksamheten 

förorsakar ju också ett stort hål i ekonomin. Över 

200 kKr är budgeterade för de här tre 

verksamheterna. Vi blev kompenserade lite vid 

RF:s 500-miljonersatsning i våras. En ny ansökan 

kommer att göras nu i höst då nya pengarna har 

skjutits till idrotten. Dessa kompensationer täcker 

dock inte bortfallet så röda siffror är nog det som 

gäller när året summeras resultatmässigt.  

 

 

Corona-        

pandemin 
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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.  
 
Ni har redan nu möjlighet att betala in medlemsavgift för 2021 och visa Södra Vings IF ert stöd.  
(Ni som redan idag är medlemmar kommer få ut en avisering via mejl om medlemsavgift i början på 2021.) 
 

Medlemsavgift   
 
Enskild medlem  150 kr 
Familjeavgift 400 kr 
Som familj räknas Ni som är mantalsskrivna på samma adress. 
 
Aktivitetsavgift 2021 född -04 eller tidigare 800 kr 
  född -05 eller senare 500 kr 
 
(Man betalar endast EN aktivitetsavgift oavsett hur många idrotter man deltar i)  
    

 

Som ni nu vet har Södra Ving 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         Viktoria Persson, 0738-433 833 
johan_b3@hotmail.com   viktoria76persson@live.se 

 

mailto:johan_b3@hotmail.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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Damlaget 

Södra Ving/Timmele har återigen gjort en kanonsäsong,  

även om det bara blev en halv säsong som spelades i år så  

slutade laget på en slutlig kvalplats till div 2, en kvalplats där man  

lyckades manövrera motståndarna, Åsarp/Trädet, fullständigt  

redan fösta matchen och mer eller mindre punkterade detta kval.  

Match två blev därför lite av en transportsträcka och slutligen  

stod man som slutsegrare i detta kval med totalt förkrossande 9-1!  

Därmed får vårt duktiga lag sikta in sig på matcher i div 2 kommande  

säsong, en säsong som vi hoppas blir mer "normal" än den vi fått  

uppleva 2020.  

Vårt U-lag har utvecklats under året och till kommande säsong kan vi  

säkert få se någon ny spelare som blommar ut.  

Ett stort GRATTIS till alla spelare, tränare, övriga ledare som gjort detta möjligt. 

Frida Rångemyr har likt föregående säsonger varit pålitlig som målskytt,  

i år blev det hela 23 mål på en halv säsong, nästan dubbelt så många som den  

som kom 2:a i skytteligan. Faktum är att på så få matcher tillhörde Frida  

den absoluta toppen i hela Sverige med sina mål!  

Huvudtränare för vårt damlag har varit Magnus Lans, en tränare som är  

mycket populär bland våra spelare och sektionen jobbar hårt med att  

få behålla honom även kommande säsong. 

 

 

Herrlaget 

Vårt representationslag fick tyvärr efter en mycket brokig och 

konstig säsong respass från div 5. Ett scenario som ingen i vår 

stab givetvis känner sig bekväma med, men då säsongen 

summeras kan vi konstatera att vår trupp i år varit lite för 

ihålig och då säsongen var halv med endast 11 matcher i 

serien så räcker det inte med fem oavgjorda utav dessa och 

endast vinna en match. Det är så klart bittert för oss alla men 

vi måste på något sätt gjuta mod i vår spelartrupp inför 

kommande säsong och förhoppningsvis blir sejouren i div 6 

endast 1 år. En liten tröst är att vårt U-lag vann sin serie.  

Vår huvudtränare, Crister Kaljo lämnar oss inför kommande 

säsong och sektionen har påbörjat processen att hitta ersättare 

till honom. Joakim Hulander vann den interna skytteligan 

med 7 mål. I vårt U-lag var Emilio Faundes den som gjorde 

flest mål. 

 

 

P35/Veteranlaget 

 
Vårt äldsta lag i seriespel, en serie där endast 5 lag deltagit  

så vann man 3 matcher och förlorade 2.  

Pga av rådande pandemi blev det inget slutspel i år,  

därav blev det endast dessa få matcher säsongen 2020.  

Flest mål gjordes av Jonas Magnusson med 5 mål. 
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PF13/14 

Det är ett glatt gäng tjejer och killar med mycket energi som nu tränat  

tillsammans ungefär ett år. Vi brukar vara ungefär 12-15 st på träningarna 

och det är mycket fokus på lek och bli vän med bollen. Det syns nu på  

bollövningar att de har utvecklats en hel del under året och det är  

fantastiskt duktiga även om det stundtals är en utmaning att tygla all  

inneboende energi. I början på året var det lite ont om tjejer i truppen,  

men nu i höst har flera tjejer från f-klass börjat träna med oss så att vi nu är 

ganska många tjejer också är extra kul.  

PF09/10 

Laget har spelat sin andra säsong 7 mot 7. Genomgående hög  

närvaro på träningarna. I perioder intensivt med två träningar per  

vecka plus match. Inga cuper har genomförts tyvärr med anledning  

av pandemin. Ett roligt mini-träningsläger fick vi till i slutet av sommarlovet 

med övernattning i scouttält på Slottsvallen. Avslutade säsongen med en 

härlig match mellan barn och föräldrar.  

PF11/12 

Laget har istället för sedvanligt poolspel 5 mot 5, 

Spelat matcher 5 mot 5 som anpassning för minskad 

Smittspridning. Varit en del härliga bataljer, med många mål.  

Laget har även gått upp till två träningar per vecka. Mycket energi 

Läggs på dessa. Inga cuper i år. Rolig avslutning med korvgrillning. 

Positivt med nya anpassade mål där målvakterna når upp till ribban. 
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Seniorlaget 

Träningstider 2020/2021 

Södra Vinghallen  

Måndagar 20.00-21.30  

Onsdagar 20.00-21.30 

Ledare: Paavo Säynäjäkangas och Daniel Ranveg 

 

 

 

F04-07 

Träningstider 2020/2021 

Bogesundshallen 

Tisdagar 19.00-20.30 

Ledare: Henrik Wästervall, Daniel Kjellberg 

och Nadja Molarin 

 

 

P05/06 

Träningstider 2020/2021  

Södra Vinghallen 

Måndagar 17.30-19.00 

Onsdagar 18.30-20.00 

Ledare: Peo Magnusson, Magnus Nyman  

och Anders Granath 

 

 

P07-09 

Träningstider 2020/2021 

Bogesundshallen 

Måndagar 18.00-19.30 

Lördagar 10.00-11.30 

Ledare: Peter Johansson, Daniel Gustavsson, 

Ulrik Roman, Clas Helin och Henrik 

Rönnmark 

 

 

PF10-12 

Träningstider 2020/2021 

Södra Vinghallen  

Onsdagar 17.00-18.30 

Ledare: Magnus Vestergaard och Per-Erik  

Lennartsso 
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Vi i motionssektionen bedriver vuxenträning och familjegympa totalt 3 dagar/veckan.  

 

Vuxenträning Tabata måndagar kl: 19.00-20.00  

Barn födda 2016/2017 är varmt välkomna på tisdagar  

kl:17.00-18.00 tillsammans med ombytt förälder.  

Barn födda 2014/2015 är varmt välkomna torsdagar  

kl:17.00-18.00 tillsammans med ombytt förälder.  

Det är väldigt roligt att vi är så många som kommer och  

tränar varje vecka!  

Vi är ca 16st vuxna/pass och ca 12-15 barn/pass.  

Vuxenträningen ger dig som vuxen en chans att  

få lite egen tid, satsa på dig själv och givetvis träna  

upp din kondition samt styrka.  

Familjegympan ger barn och förälder en stund  

tillsammans med rörelse och glädje som är mycket  

värdefullt för både barnet och den vuxna.  

Kom och träna med oss för att komma bort från  

vardagen och alla måsten en stund –  

antingen ensam eller tillsammans med ditt barn – varmt välkomna!  

 

Vill du veta mer om någon träning eller vill hänga på detta härliga gäng av ledartjejer kontakta gärna   

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

 

 

 

 

Onsdagen den 30 september var det festligt när boulespelarna i Södra Vings IF hade en trivselträff vid 

ViskaBoulePlatsen i Hökerum. Drygt ett 15-tal spelare kom till start för att spela två matcher med lottade 

lag. I pausen mellan matcherna hade Klas-Göran Hellqvist och frun Irene ordnat en stor grill där man 

fixade god korv med bröd och dricka samt kaffe med Irenes hembakade goda kaka.  

Nu har vi gått över till vintertid vilket innebär att det blir mörkare en timma tidigare på eftermiddagen. 

Därför måste vi tidigarelägga träningen på onsdagar. Söndagar blir oförändrat. 

Speltiderna blir därför nu: 

onsdagar kl 13.30 (ny tid) 

söndagar kl 11.00 

  

Vår lilla boulesektion har en blygsam verksamhet,  

och bara utomhus sommartid.  

Vi skulle uppskatta  

om vi fick möjlighet  

(både lokalmässigt och ekonomiskt)  

att hyra in oss någonstans. Men vi spelar  

fortfarande utomhus, både i sol och rusk.  

Det är tåliga människor som spelar boule.  

Även om det är höst och inte det allra bästa boule-vädret så har vi trevligt,  

bara att träffas gör gott i dessa pandemi-tider! 
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Vi har ju dessvärre, rätt många anläggningar/planer att ta hand – tre fotbollsplaner, tre/fyra 

byggnader och ett elljusspår. En liten rapport från anläggningskommittén är väl på sin plats. 

Mängdjobbet står naturligtvis vaktmästare Arto för. Han gör sitt första år och fortsätter, som det 

ser ut nu, även nästa år. Kommittén har, förutom att bistå Arto, haft två/tre arbetsförmiddagar 

under året. På våren gjorde vi en dressinginsats med sand på Slottsvallen. Ett ganska slitsamt 

jobb bakom Bosses traktor. Under semestermånaden hade vi, på vädjan från kommunen, en 

sommarjobbare, Nelly Lundberg från Nitta, till hjälp. Kommunen hade pga Corona svårt att 

placera alla som lovats jobb. Nelly målade och oljade altanen på Slottsvallen, målade entréerna 

på Stationen och bistod Arto med diverse jobb. Hon var hos oss under tre veckor.  

Höstinsatsen från kommittén var målning av infoskylten vid ”Kents backe”, upptagning/tömning 

av bevattningen på Stationsvallen, nedmontering och tvätt/skrap/målning av flaggstängerna på 

Slottsvallen, kap av nedre delen på staketet längs Slottsvallen, fixat planteringen vid Stationen. 

För närvarande pågår ett försök till att skapa bättre ordning i förrådet vid kiosken – hyllor, 

arbetsbänk osv. Vid den konferens i Hällstad som nämns på annan plats i bladet kom 

elljusspåret upp. Här får vi nog skämmas lite då det har hanterats styvmoderligt. En insats här, 

på delar av spåret, är av nöden tvunget. 

 

NYA ANLÄGGNINGEN 
Arbetet har under sommaren i princip legat nere pga pandemin. Vi anordnade i början av 

oktober en liten konferens i Hällstads församlingshem med representanter från klubbens olika 

sektioner/kommittéer. Ett givande möte med 15 deltagare där vi dryftade vad klubben ville efter 

”nej-beskedet” i våras. En samlad anläggning vid skolan med en plan och en utbyggnad av 

Södra Vinghallen blev väl kontentan. Allt för att få till stånd ett samutnyttjande och 

dubbelanvändning av lokaliteterna. En ny träff med kommunens representant, Per Lindahl, där 

resultatet från ”Hällstadträffen” redovisades. 
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Ur föreningens historia 
 

Bandy – när klimatet tillät 
 
Sven-Gunnar Engvall  
 
Utdrag ur ”Södra Ving Då och Nu”, Södra Vings hembygdsförening 
 
 
Det spelades även bandy i Södra Ving. Första matchen spelades mot Varnum 1932.  
-De flesta av oss, berättar Curt Sigurdson, hade bara vanliga skridskor, som man spände fast med remmar. 
Två eller tre i laget kanske hade bandyrör. Hemmagjorda klubbor användes av några. Jag kommer ihåg att en av 
spelarna hade en klubba gjord av en böjd enbuske, som var plåtbeslagen. En sådan klubba ingav respekt hos 
motståndarna.  
På den tiden, 1930-1950-talen, var bandy en stor sport kring Åsunden, Mogden och andra vattendrag i bygden. 
Södra Ving hade naturligtvis både A- och B-lag. Även Härna hade bandylag. Elis Svensson och hans kumpaner i 
Romsås spelade med Härna. Och i ett oförglömligt derby vann Härna över Ving med 10-0. Elis har än idag svårt att 
dölja sin förtjusning, när detta kommer på tal. Följden blev emellertid att hela Härna värvades till Södra Ving och 
spelade där i fortsättningen. Nån ordning måste det ju vara! 
Den store ledaren och organisatören var Curt i Sjögår´n. Han spelade centerhalv från början och ”to the bitter 
end”, och då var han säkert 50 år. Som centerhalv har han mest känd för sin klubbteknik. När andra spelare hann 
göra ett slag med klubban, gjorde Curt tio.  
Det största problemet man hade, var att skotta isen fri från snö, som envisades med att falla igen så fort man just 
blivit klar med skottningen. Curt var ledande även på detta område och med den trogne vapendragaren Henry Asp 
vid sin sida löstes alltid problemen. En gång var de så illa ute, att de var tvungna att få tag på traktor med plog. Detta 
löste Curt genom en överenskommelse med sin bror Sigvard på Vings Gård. Uppgörelsen utmynnade i, att om 
traktor och plog kom tillbaka i oskadat skick var det gratis. Annars skulle skadeståndsanspråk komma att ställas. Allt 
gick bra och planen nere på Mogden blev klar. Men när man skulle köra iland, brast isen, och traktorn gick till 
botten på en meters djup. Henry handlade då beslutsamt, och såg till, att Kurt i Smeja snabbt var på plats och 
bärgade ekipaget elegant. Sigvard Sigurdson på Vings Gård blev aldrig informerad om detta.  
När det var hemmamatcher kom alltid samme domare med morgontåget från Ulricehamn. Därmed kunde han 
döma B-lagsmatchen på förmiddagen och A-lagsmatchen på eftermiddagen. Tiden däremellan fyllde han med att 
pimpla, äta medhavd smörgås och dricka kaffe, som inte sällan spetsades med något ofärgat ur en halvliters flaska.  
Det sägs, att han var mycket roligare på A-lagsmatchen, hur nu detta kunde komma sig. 
En mer dramatisk händelse utspelade sig i Sandared. Elis, ett energiknippe som for omkring som ett yrväder på isen, 
fick rädda ett skott från att gå i mål genom att ”täcka” det med munnen. Matchen fick avbrytas, men inte för att 
plåstra om Elis, utan för att leta reda på den tand som han så hjältemodigt förlorade. Alla deltog, på knä med ändan 
i vädret. Därefter fortsatte matchen och allt var frid och fröjd. På kvällen var det julfest med paketauktion i 
Missionshuset i Romsås. Elis blev kvällens attraktion, genom att förevisa den nyförvärvade gluggen i garnityret. Men 
Elis mamma var inte glad. Dels hade Elis gjort sig illa och det som var värre var, han hade tagit 50 kr, som han fått i 
julklapp och åkt till stan och köpt ett par bandyrör för hela 28,50. Det var stor synd och skam, tyckte hans mamma, 
som ansåg att pengar ska användas till något nyttigt.  
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      DIGITALT 2020 

 

Till följd av Covid -19 kan föreningen inte arrangera  

årets julpromenad som tidigare år.  

 Istället kör vi en anpassad variant – digitalt!  

Man går in på föreningens hemsida, www.sodravingsif.se 

 under perioden 1 december - 6 december  

och löser startkort för att delta i årets tipspromenad.  

12 vuxenfrågor respektive 12 barnfrågor.  

Mer information hittar ni på vår hemsida. 

Fem vinster i vuxenklassen och tre vinster i barnklassen till de som svarar rätt på 

flest frågor. Vi kommer även ha utlottning bland alla som löser startkort. 

 

Sponsorer: 

Andrés Elektriska / Björlings Ventteknik / Byggman Borås  

Grovare Bygg / HusEsset / Hökerum Bilverkstad 

Karls Markentreprenad / Köksforum / Magnus Trädvård  

Stefan Claessons Elservice / Stombergs Vårdkonsult AB  

Ternanders rör / W. Persson Entreprenad 

                                

                                                                       

 

 

 

 

 

 

           

 

                    

                     Vuxen: 20 kr 

                              Barn: 10 kr 
              Utlottning på startkortet 

                                                       

      Vuxen 500 kr   

                                               Barn 300 kr             

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=uff69zhcFrVs6M&tbnid=nCT83f3bdKDogM:&ved=0CAUQjRw&url=http://se.freepik.com/vektor-fritt/julgranskula_517270.htm&ei=Fj5qUq2MEMvw4gTIyoH4CQ&psig=AFQjCNHK5aFBgR0KwPQAGz22iwowtdPyVQ&ust=1382780818459557
http://www.sodravingsif.se/
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ORGANISATION 2020/2021 
 
Ordförande:     Boulesektionen: 
Håkan Öman  0705-876299  Lennart Johansson 0708-775586 
    Gösta Hellqvist 0705-150025 
Styrelseledamöter:   Per Jörgensen  0731-035806 
Gösta Hellqvist 0705-150025  Klas-Göran Hellqvist 0703-327887 
Lennart Johansson, vice ordf.  0708-775586   
Viktoria Persson, kassör 0738-433833  Marknadsföring/sponsorgrupp: 
Lina Claesson, sekr. 0706-802839  Per Wessbo  0703-121389 
Peo Magnusson 0705-316223  Marcus Andersson 0721-466510 
Johan Björling  0708-639664  Johan Wessbo  0705-557322 
    Adam Andersson 0704-192136 
Styrelsesuppleanter:   Erik Johansson 0733-661114 
Karin Johansson 0702-826037  Henrik Johansson 0761-259404 
Emelie Andersson 0702-131829  Karl Johansson 0703-525712 
    Lars-Åke Carlsson 0709-775764 
Fotbollssektionen:   Joachim Holmberg 0708-146622 
Håkan Öman  0705-876299   
Peter Asp  0733-930429  Anläggningssektionen: 
Hans Hellqvist  0709-488288  Lennart Johansson 0708-775586 
Per-Åke Nilsson 0703-529370  Karl Johansson 0703-525712 
Viktor Wessbo  0708-392045  Klas-Göran Hellqvist 0703-327887 
    Bosse Andersson 0705-151554 
Barn-/ och ungdomssektionen fotboll:  Dick Svensson  0761-262207 
Johannes Lindqvist 0736-969653  Lennart Öman 0738-042389 
Andreas Friberg 0722-447050  Jan-Erik Magnusson 0706-802820 
Linus Davidsson 0733-241957   
Michael Karlsson 0702-578494  Valberedningen:  
    Ulf Carlsson  0736-816995 
Innebandysektionen:   Marcus Andersson 0721-466510 
Peo Magnusson 0705-316223  Emilia Henricson 0725-445550  
Joachim Holmberg 0708-146622    
Tina Elenius  0706-611049  Lotteriansvarig:  
Daniel Ranveg  0706-005776  Ulf Carlsson  0736-816995 
    
Motionssektionen:   Lotterikontrollant: 
Ida Lindqvist  0739-288346  Göran Lindgren 0705-088417 
Ginny Arabäck     
Tinna Stefansdottir   Damklubben ordförande: 
Malin Axebrink   Margaretha Öman 0705-662887 
 
Medlemsansvariga: 
Johan Björling  0708-639664 
Viktoria Persson 0738-433833 
 

 
 
    
 


