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SÄKRA-CUPEN
Vår populära inomhuscup på konstgräs i
Ulricehamns Fotbollshall för 10-12 åringar.
NU under hösten.

november-december

JUlkalendern
Köp föreningens årliga julkalender och stöd
vår förening. Aktiva spelare, ledare och
Handlarn i Tolkabro säljer dem.

4 december

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

Organisation

30 oktober

Nya
anläggningen
Vi haft möte igen med kommunalråden. Nu ligger bollen på
tjänstemannanivå där man funderar
kring hur insatserna ska fördelas mellan
oss och kommunen.
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90 ÅRSJUBILEUM
2021 firar vi 90 år.
Det kommer vi fira med pompa och ståt.
Boka in lördagen den 30 oktober.
Håll koll för mer information på vår hemsida
och sociala medier under året.

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 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)
- För att bli medlem Gå in på sodravingsif.se och klicka dig vidare på ”BLI MEDLEM”
____________________________________________________________________________________

SUPPORTERSHOPPEN

Nu är shoppen påfylld
med nya supporterprylar.
NYA halsdukar och handdukar,
kepsar och koppar.
Mer info och priser inom kort
på vår hemsida.

Heja SVIF!
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Även 2021 handlar mycket kring den covid-19 pandemi
som härjar runt om i världen. När vi trodde under
sommaren 2020 att vi var i fasen där Corona skulle
avmatta har det tyvärr inte blivit så. Idrottsvärlden och all
övrig verksamhet lever fortfarande i diverse restriktioner där
bl a fotbollen kommer i andra hand.
Vi har alla förståelse för att det även 2021 blir en säsong som
tyvärr inte blir normal. I skrivande stund tyder mycket på att
det endast kommer att spelas en halv säsong även i år.
Rent sportsligt för oss alla som älskar fotboll är det
givetvis tråkigt, spelarna som tränat hela vintern hade sett fram emot att få göra
premiär vid denna tiden men vi alla har förståelse för att så inte kommer att ske.
Vi får verkligen hoppas att den vaccinering som pågår gör verkan och vi i alla fall kan börja
spela våra seriematcher i slutet av juni.
När väl matcher kommer igång skall det bli väldigt intressant att se hur vårt damlag i div 2
kommer att klara sig. Då vi inte haft möjlighet att spela några träningsmatcher har vi svårt
att veta var vi egentligen står. Vi hoppas dock att tjejerna är redo för att tampas mot
betydligt tuffare motstånd än det man hade 2020. På tränarsidan så kommer våra damer i
år att tränas av Magnus Lans och Andreas Andersson med Marcus Wallin som MV-tränare.
Ett mycket kompetent ledarteam och då vi dessutom har P-Å Nilsson som vår ständige
lagledare finns det inget att klaga på gällande våra tränare. Vår damtrupp består av både
rutinerade och relativt unga spelare, totalt räknar vi med ca 25 spelare i truppen.
Vårt herrlag fick ju snöpligt tyvärr lämna div 5 efter förra säsongen men killarna är
verkligen redo för att ta sig an motståndarna i div 6 och förhoppningsvis kan man inför
2022 åter vara ett div 5 lag. Herrsidan får i år se Joel Lövgren och Erik Johansson som
huvudtränare där även Johan Wessbo och Pelle Fihn kompletterar dessa ledare.
Herrtruppen har t om ökat inför detta år, där vi verkligen ser fram emot att se
hemvändande spelare i Gustav Johansson och Lucas Johansson med flera, tillsammans med
en annars mycket stark trupp ser det lovande ut. Sektionen hälsar, när vi nu kan spela vår
premiär, alla som har möjlighet välkomna till Slottsvallen.
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Nu äntligen är det dags att börja träna ute på gräset igen. Kommer vara många sugna
fotbollsbarn och ungdomar. Vi hoppas att alla som varit med under vintern hänger på och
att ni som haft lite uppehåll kommer tillbaka. Vi hoppas även få se nya ansikten ute på
stationsvallen!
Laget för barn födda 2013-2014 tränar på söndagar 09:30 - 10:30
Laget för barn födda 2011-2012 tränar söndagar 10:30 - 11:30
Laget för barn födda 2009-2010 tränar tisdagar 17:30-18:45 och torsdagar 17:30-18:45
Det finns även ett lag för killar födda 2007 – ej fastställda träningstider.
________________________________________________________________________

SE HIT!
Ledare sökes
Vi söker ER som har ett hjärta för fotboll, barn- och ungdomar
samt föreningsliv!
Vi har flera barn- och ungdomslag där det behövs fler engagerade ledare!
Framförallt när det gäller att planera och hålla i träningar, men även personer som kan hålla i
praktiska och administrativa uppgifter runt lagen.
Även er som kan bidra med att hjälpa till med fysik- och konditionsträning.
✓
✓
✓
✓

Du kan vara pensionär som har tid och engagemang att bidra med!
Du kan vara förälder!
Du kanske är ett äldre syskon, kusin eller släkting till något aktivt barn!
Du kan även vara en lite äldre ungdom eller ung vuxen som har mycket att bidra med
när det gäller fotbollskunnande eller träning i allmänhet. Att leda barn och
ungdomsidrott är en utmärkt erfarenhet när det gäller egen utveckling och möjlighet till
en tidig erfarenhet av ledarskap.

Föreningen är frikostig och ser det som viktigt med fortbildning för våra ledare.
Exempelvis SvFF tränarutbildningar av olika slag.

Intresserad?
Hör av dig till ungdomsansvarig
Johannes Lindqvist, 0736 – 96 96 53
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Säsongen 2020/2021 avslutades redan den 28 oktober pga. Coronavirus.
Lagen hann spela 3-4 matcher sen var säsongen över.

Seniorlaget spelade 4 matcher innan det blev nedlagt för säsongen.
Dessa har inte ens fått träna sedan dess.
Tränare/Ledare: Paavo Säynäjäkangas och Daniel Ranveg

P 05/06 har bara kunnat träna denna säsongen, men det har varit hyfsad närvaro.
Vi har även tappat några spelare, så finns det någon där ute som vill prova på, hör av er till
någon av oss ledare.
Ledare: Peo Magnusson och Magnus Nyman

P 07-09 har varit det laget som har kunnat spela internmatcher under säsongen vilket har
varit mycket uppskattat bland spelarna. I samband med detta har även våra föreningsdomare kunnat medverka.
Ledare: Peter Johansson och Daniel Gustavsson

F 04-07 har i stort sett bara tränat denna säsongen. Laget har ca 16 spelare i träning.
Ledare: Henrik Wästervall och Nadja Molarin

PF 10-12 har bara tränat i år också, man hann aldrig börja spela innan det blev nedlagt
för säsongen. Laget är ca 20 st på träningarna.
Ledare: Per-Erik Lennartsson och Magnus Westergaard.

PF 13-14 har startat upp i vår och har varit ca 8 st. Man har tränat på lördagar.
Ledare: Paavo Säynäjäkangas och Joakim Dahlén

Vi i sektionen vill tacka för denna säsong
och hoppas på ett bra 2021/2022.
Framförallt att pandemin lättar så vi kan börja
spela lite matcher, annars börjar det nog bli svårt
för inomhusidrotterna.
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 eller längts bak i bladet.
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Under våren har det tyvärr inte varit någon verksamhet igång på motionssidan
pga. pandemin. Vi hoppas verkligen på att kunna komma igång igen till hösten
som många andra. Fortfarande oklart hur många pass det kommer bli, håll
utkik
på vår hemsida och sociala medier efter sommaren.
Är man sugen på att vara med och leda något pass får man mer än gärna höra
av sig till Ida Tjörnebrant.
Ida Tjörnebrant
0739 - 28 83 46 eller ida.tjornebrant@gmail.com
________________________________________________________________________

Den milda hösten gjorde det möjligt att spela
ända fram till julhelgen.
Här spelade man till den 4:e advent,
något som man aldrig tror kan stämma! Utomhus!!!
Men 11 januari kom snön och boulespelandet
fick sättas på paus.
Nu har årets trivselspel satt igång igen.
2 maj startade de upp och tiderna är som följer:

Onsdagar kl. 14:00 och söndagar kl. 10:30
Varmt välkomna – gamla som nya spelare och medlemmar!
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I början av april drog Arto (Karl och Jan-Erik) igång planförberedelserna med
bultning, vertikalskärning och gödsling. Diverse sorkpåhälsningar har också
åtgärdats.
Näten i målen ska på och linjering ska förberedas. Arto får, via
Arbetsförmedlingen, hjälp några timmar varje dag av Christoffer Karlberg.
Hjälpen kommer succesivt att utökas under året.
Hökerum förses ju med dricksvatten från borrhål vid klubbstugan. UEAB har
haft problem med sina pumpar där och detta åtgärdades i vintras. Tyvärr
skadades planen och ytan bakom ganska rejält så Nybergs har fått göra en insats
där. Förhoppningsvis hinner gräset ”ta sig” innan vi är igång. Vissa delar har
belagts med ”färdigt gräs”.
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Nu säljer föreningen EM-tipset där du
kan tippa 13 av gruppspelsmatcherna och
vinna fina vinster samtidigt som du stöttar
vår förening.
Säljs av seniorspelare, ledare och styrelse
samt finns hos Handlar ´n i Tolkabro
fram t om 10 juni.
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Nu startar kampanjen för att stötta Södra Vings IF mot målet om en framtida
ny sportanläggning.
Fram till 15 maj säljer medlemmarna i vår förening högkvalitativa microfiber
dukar för att stärka och stötta ekonomin i vår klubb och våra lag.
Microfiberdukarna är miljövänliga, de är i moderiktiga färger och kommer i
snygga presentförpackningar. En fantastisk användbar sak för både familjen
och som present till alla ni känner. Passar lika bra i hemmet, stugan eller i
båten.
Det står märkt på varje duk vilket användningsområdet är; Kök, Badrum,
Fönster/Data/Skärmar/Speglar eller Allround - oerhört praktiskt, speciellt
efter tvätt!
I varje låda ligger10 st dukar i riktigt bra kvalitet.
Vi jobbar Corona-säkert och levererar till er vid dörren.
Finns även att köpa i Tolkabro.
Betalning via klubbens Swish (123 413 89 13) om möjligt, eller kontant.
Hoppas ni är med och stöttar oss i målet mot ny anläggning.
Du kan beställa genom att mejla info@sodravingsif.se eller ta kontakt med
någon spelare/ledare/styrelserepresentant.

Nu kör vi!
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Ur föreningens historia
Två berättelser av Sven-Gunnar Engvall
Utdrag ur Södra Vings jubileumsbok 2011.

Mysteriet med det lysande elljusspåret
När ordföranden i Södra Vings IF kom ut på sin trappa vid sjutiden på morgnarna, såg han att det
alltid var tänt på elljusspåret. Man satte därför upp ett anslag om att kan inte fick åka på spåret
efter klockan 22.00 och att siste man skulle släcka.
Det hjälpte inte! Varje morgon lyste det ändå.
- Sabla ongar! Mumlade någon.
Då beslutade man att sätta upp en ”timer”, som bröt strömmen kl. 22.00. Men inte hjälpte det!
Klockan sju på morgonen när föreningens ordförande klev ut på sin trappa lyste det lika
oförminskat på elljusspåret, precis som det gjort varje morgon tidigare. Inget hjälpte!
Ordförande beslutade nu konsultera sin gode vän, Sigge Davidsson, som är djupt religiös, och
bodde nära spåret. Han kanske kunde ha någon förklaring, eventuellt av övernaturliga slag.
Men Sigge skrattade bara gott och sa:
- Nej, det är bara Mona, som är där och tränar en timme vid sextiden på morgonen, innan hon går
till skolan.
Ja, så var det med det mysteriet!

Han som dribblade som ”siste gubbe”
Det finns en oskriven lag i fotboll ”Dribbla aldrig som siste man”! Och ingen gör det heller med
tanke på laget och den personliga risk det innebär att göra bort sig. Ingen utom EN.
- Ulf Helin!
För med hans talang och färdigheter såg han ingenting vanskligt i att ”dribbla som siste gubbe”.
Nej, det tyckte han bara var skoj. Att publiken kippade efter andan, hade han ingen aning om.
Han tyckte bara det var bästa sättet att ta sig ur en svår situation och kunna slå ett bra pass.
Ingenting märkvärdig alls. Han hade också ett eget sätt att dribbla. Andra skickliga dribblare som
Hasse Gustavsson kunde ju ”dra” vilken back som helst genom sin snabbhet och ovanliga
bollbegåvning. ”Tjollen” däremot ”drog” aldrig några backar utan rundade dem, tåade sig förbi
och behöll hela tiden kontrollen genom sin förfinade bollkänsla, tills han avlossade sin pricksäkra
vänster. Ulf däremot, som också är en stor bollbegåvning, kunde stå still och ändå dribbla bort
vem som helst. Han ryckte lite och täckte bollen, så att motståndarna sprang åt fel håll och
”fattade noll”, medan Ulf med bollen promenerade ut på en fri yta.
Men Ulf hade, eller hade inte, andra specialiteter. För likt många andra bolltalanger, t ex Nacka
Skoglund och Hasse Gustavsson, tyckte han inte om att nicka. Men det löste Ulf ändå. Speciellt
när han fick Ulf Carlsson vid sin sida. De var bäst eller näst bäst bland spelarna i SVIF under
många år. Oförglömliga mittbackar i föreningens historia.
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Lär känna föreningens styrelseledamöter…
Följande frågor har ställts till ledamöterna och nedan kan du läsa vad de svarat.
1. Hur länge har du suttit med i styrelsen?

2. Varför sitter du med i föreningens styrelse?

3. På vilket sätt har du anknytning till föreningen? 4. Vilken egenskap är din styrka i styrelsen?
5. Har du andra uppdrag än styrelseledamot?

6. Vad är det bästa med Södra Vings IF?

Namn: Håkan Öman
Roll: Ordförande
Ålder: 59 år
Arbete: Produktionschef

1. Sedan 2016
2. Har sedan 18-årsålder varit ledare inom
idrotten. (HLTK-tennis). Då pensionstankarna
började så kom även funderingarna kring utökat
engagemang och då var SVIF ett givet val.
3. Varit SVIF:are sedan barnsben. Spelade aktivt själv
till 23 årsålder, 55 matcher i A-laget.
4. Lång erfarenhet. Engagerad. Säger aldrig nej (svaghet)
5. Anläggningssektionen, Boulesektionen och SÄKRAcupen. Även engagerad i ”Nya anläggningen”.
6. Bra uppstyrd organisation. Effektivt sponsorarbete.

Namn: Lina Claesson
Roll: Sekreterare
Ålder: 31 år
Arbete: Förskollärare

Namn: Lennart Johansson
Roll: Vice ordförande
Ålder: 66 år
Arbete: Pensionerad
Byggnadsingenjör

1. Mitt tredje år. Har suttit med innan för många år sedan.
2. Värnar om att föreningen ska stanna kvar och bli ännu
bättre. Vill även vara en röst för dam- och flickfotbollen.
3. Har spelat fotboll i föreningen sedan 10-års ålder.
Även spelat lite innebandy i unga år.
4. Lyhörd och samarbetsvillig.
5. Målvakt i damlaget, Webbgruppen och SÄKRA-cupen.
6. Att man hela tiden vill framåt och utvecklas!

1. Sedan 2007 med ett par års uppehåll för några år sedan.
2. Föreningsmänniska som vill påverka.
3. Spelat fotboll till 12 årsålder och sedan comeback 2007.
Född och uppvuxen i Hökerum.
4. Driftig
5. Sitter med i flera olika arbetsgrupper.
6. Kamratskapen
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1. Mer än 15 år.
2. Har alltid varit en föreningsmänniska
Och möjlighet att påverka föreningens riktlinjer.
3. Har spelat fotboll i klubben i drygt 50 år.
Var den förening som via skolan lockade.
4. Engagemang
5. Ja, - Fotbollssektionen, SÄKRA-cupen,
Julpromenaden och inköpsansvarig.
6. Kamratkänslan som den lilla klubben kan skapa
jämfört med större klubbar.

Namn: Viktoria Persson
Roll: Kassör
Ålder: 44 år
Arbete: Lärare

1. 4 år
2. För att kunna påverka föreningens framtid och
vara en representant från innebandysektionen.
3. Har varit med sedan ungdomsåren som aktiv men på
senare tiden som ledare.
4. Ansvarsfull och lugn
5. Innebandysektionen och tränare/ledare.
6. Att man kan vara aktiv inom flera idrotter under
samma förening till en låg avgift.
Namn: Emelie Andersson
Roll: Suppleant
Ålder: 36 år
Arbete: Teknisk kundsupport/
Innesäljare Pipelife

Namn: Peo Magnusson
Roll: Ledamot
Ålder: 54 år
Arbete: Delägare
Akåplast & Elast AB

1. Inne på mitt andra år.
2. Blev tillfrågad av Viktoria, chans att göra en
skillnad och få sin röst hörd.
3. Spelare i damlaget
4. Bra lyssnare
5. Nej
6. Gemenskapen

1. Detta är mitt fjärde år
2. Fick frågan då sonen var med i innebandyn.
3. Uppväxt i Hökerum och startade också
Namn: Karin Johansson
min ”fotbollskarriär” i Södra Ving. Då hette
Roll: Suppleant
laget HSV 85 (Hällstad/Södra Ving).
Ålder: 44 år
4. Har med erfarenhet från andra föreningar
Arbete: Receptionist
som jag varit involverad i som aktiv och som förälder.
5. Nej
6. I en mindre ort är det viktigt med en förening
som kan binda ihop olika delar i samhället med
både idrott och aktiviteter såsom julpromenad och dyl., 1. Detta är mitt första år.
2. Vill vara med och bidra till föreningen på
det tycker jag att Södra Ving gör.
något sätt nu när jag inte längre kan spela fotboll
pga. knäskada. Föreningslivet är viktigt och jag vill
Namn: Adam Andersson
hjälpa till att driva föreningen framåt.
Roll: Ledamot
3. Född och uppvuxen i Hökerum och har alltid
Ålder: 30 år
spelat fotboll i föreningen.
Arbete: Filialchef
Kungälvs Rörläggeri
4. Erfarenhet från arbetslivet, laganda och framåtanda.
5. Ja, -Sponsorgruppen och speaker på hemmamatcher.
6. Det är en gedigen förening som vill vara i framkant
när det gäller föreningsliv, att både yngre och äldre ska
kunna vara med och ha en aktiv fritid.
1. Sedan 2014
2. Vill bidra till föreningslivet.
3. Uppvuxen med spel i både fotboll
och innebandy. Fortfarande aktiv i fotboll.
4. Erfarenhet och rättvisepatos
5. Ja, Medlemsansvarig och Webb-gruppen
6. Gemenskapen
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Namn: Johan Björling
Roll: Ledamot
Ålder: 29
Arbete: Byggnadsingenjör,
Skanska

ORGANISATION 2021
Ordförande:
Håkan Öman

0705-876299

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

0738-433833
0708-775586
0706-802839
0705-316223
0708-639664
0704-192136

Styrelsesuppleanter:
Karin Johansson
Emelie Andersson

0702-826037
0702-131829

Fotbollssektionen:
Håkan Öman
Peter Asp
Hans Hellqvist
Per-Åke Nilsson
Viktor Wessbo

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

Barn-/ och ungdomssektionen fotboll:
Johannes Lindqvist
0736-969653
Linus Davidsson
0733-241957
Michael Karlsson
0702-578494
Pär Johansson
0706-046679
Innebandysektionen:
Peo Magnusson
Joachim Holmberg
Tina Elenius
Daniel Ranveg
Motionssektionen:
Ida Tjörnebrant
Ginny Arabäck
Tinna Stefansdottir
Malin Axebrink
Medlemsansvariga:
Johan Björling
Viktoria Persson
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0705-316223
0708-146622
0706-611049
0706-005776
0739-288346

0708-639664
0738-433833

Boulesektionen:
Eddy Persson
Lennart Johansson
Per Jörgensen
Klas-Göran Hellqvist

0703-128600
0708-775586
0731-035806
0703-327887

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
Dick Svensson
Lennart Öman
Jan-Erik Magnusson

0708-775586
0703-525712
0703-327887
0705-151554
0761-262207
0738-042389
0706-802820

Valberedningen:
Ulf Carlsson
Marcus Andersson
Emilia Henricson

0736-816995
0721-466510
0725-445550

Lotteriansvarig:
Ulf Carlsson

0736-816995

Lotterikontrollant:
Göran Lindgren

0705-088417

Damklubben ordförande:
Margaretha Öman

0705-662887

