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Föreningens evenemang  
 

16-17 oktober 

SÄKRA-CUPEN 
Vår populära inomhuscup på konstgräs i 

Ulricehamns Fotbollshall för 10-12 åringar. 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

2 april 2022 

90 ÅRSJUBILEUM 
2021 firar vi 90 år. 

P g a pandemin så kommer jubileumsfesten 
arrangeras först 2 april nästa år. 

Håll koll för mer information på vår hemsida 
och sociala medier. 
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Vid årsskiftet kommer Södra Vings 
Damklubb att upphöra. Man har i många 
år försökt få fler medlemmar men inte fått 
någon respons, säger damklubbens 
ordförande Margaretha Öman.  
 
Vi tackar damklubben för allt samarbete i 
olika sammanhang under åren.  

 

 

Damklubben 



3  
 

 

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 NY medlem - 
 

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

____________________________________________________________________________________ 

FÖRENINGSUTVECKLINGSDAG 

Lördagen den 20 november kommer föreningen hålla en utvecklingsdag för styrelsen och 
ledare i föreningen där vi ska diskutera framtida mål.  
 

Ungdomssatsning – Ny anläggning – Medlemsrekrytering 
 

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. 

 

Anmäl dig till info@sodravingsif.se 

Läs hur det gick på vår hemsida i slutet av november.  

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
mailto:info@sodravingsif.se
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Damlaget 
Södra Ving /Timmele har i sin första säsong i div 2 gjort en bra säsong. Man lyckades trots en tuff start, 
samt att det även 2021 endast spelades en halv säsong, hänga kvar i serien och även 2022 spela div 2 
fotboll. Man har spelat jämnt mot flera lag som hamnade högre upp i serien och som helhet får vi vara 
klart nöjda. Huvudtränare har varit Magnus Lans och Andreas Andersson med P-Å Nilsson och Lina 
Claesson som lagledare. Dessa ledare har även haft hand om vårt U-lag som gjort en strålande säsong som 
gjorde att man kom på en slutlig andra plats där endast Alingsås KIK var det lag som lyckades besegra vårt 
lag. Alla övriga matcher slutade med vinst, en jätteprestation som belönats med kvalspel till div 3 och där 
man gjorde sitt och vann sin grupp, så numera spelar vårt U-lag i div 3 nästa säsong. Det är framförallt 
detta lag som stått för den största bedriften bland våra damer/tjejer, ett betyg som alla skall ta åt sig.  
Det lovar gott inför kommande säsong. Under hela året har man haft en enda spelartrupp på ca 25 
spelare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Herrlaget 
Efter förra årets lite snöpliga slut där laget degraderades till div 6 har man haft ett enda mål, - att ta sig 
tillbaka till div 5 omgående!  Efter 9 omgångar med lika många vinster spelades det en ren seriefinal mot 
Länghem där segrande lag inför slutomgången hade ett gyllene tillfälle att ta steget upp till div 5. Tyvärr 
blev det en förlust i denna match trots en drömöppning med ledning 2-0 endast efter ca 10 minuter.  
Dock kom Länghem tillbaka och när matchen var slut var förlusten ett faktum. I den sista omgången 
krävdes därför en vinst samtidigt som man behövde hjälp av Tranemo som var tvungna att besegra 
Länghem i sista matchen. När denna sista omgång var spelad hade önskemålen slagit in och avancemanget 
till div 5 var ett faktum. Målet för 2021 var därmed uppfyllt och 2022 spelar vi åter i div 5. 
 
Huvudtränare har varit Joel Lövgren och Erik Johansson med Pelle Fihn som MV-tränare. Vi får dock inte 
glömma övriga ledare som hjälpt till- Sten Öman som lagledare i framförallt A-laget  och Alexander 
Pherson som  har haft hand om vårt U-lag . Detta U-lag har fortfarande inte spelat färdigt sina matcher 
men tyvärr har man spelat lite för få matcher då flera lag varit tvungna att antingen dra sig ur serien eller 
lämna w.o. Det blir förmodligen en mittenplats i serien där alla matcher spelats. Spelartruppen har varit 
på ca 25-30 spelare. Inför 2022 skall sektionen tillsammans med ledarstaben gå igenom vilken trupp man 
förväntas förfoga över och därefter ev försöka förstärka truppen med något namn. 
 

P35/Veteranlag 
I år har endast 6 lag deltagit i P35-serien. Man märker tyvärr att denna serie spelas med färre lag varje år 
och det är ytterst tveksamt om det blir något seriespel 2022. Årets matcher, som för övrigt bara blev 3 
spelade matcher då 2 lag fick lämna w.o till oss, slutade med 2 oavgjorda och 1 förlust. Truppen har dock 
förstärkts med 5 nya namn och vi hoppas verkligen att det blir fortsatt spel nästa säsong. 
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PF 13/14 
Det är ett glatt gäng med 18-20 tjejer och  
killar med mycket energi, där de flesta nu 
 tränat tillsammans ungefär 2 år. Vi brukar  
vara ungefär 12-14 st på varje träning, 
där vi har fokus på att ha roligt tillsammans  
med boll. Vi ledare har verkligen sett hur  
deras bollkontroll och koncentration på träningen  
har utvecklats under det senaste året. 
 
Under hösten har vi spelat vår första match, borta mot Gällstad  
och det var ett gäng både nervösa och förväntansfulla barn som  
gjorde premiär. Nu blev det 5-mannaspel med en gång, eftersom  
vi inte spelat några 3-manna matcher. Vi var riktigt stolta över  
hur bra de klarade av det och på det sätt som de kämpade tillsammans.  

 
PF 11/12  
Vi är ett härligt och träningssuget gäng tjejer och killar som tränas av Magnus Vestergaard. Johannes 
Lindqvist kommer återkomma och hjälpa till som tränare nu under senhösten. Vi har lirat SÄKRA-cupen 
nu i oktober och haft en väldigt lerig och rolig avslutningsträning ute. Vi kommer träna på söndagar kl 
10:30-11:30 i Södra Ving hallen från och med 7/11. Välkomna att komma och testa att träna med oss. 
För mer information – gå in på hemsidan. 
 
 

P 09/10  
Läget tränas av Håkan Öman och har haft 2 träningar i veckan under utomhussäsongen och har nu börjat 
träna inomhus.  Träningstiden är 18:00 - 19:15 i Södra Ving hallen.  
Vi är ett litet tappert gäng, som gärna vill bli fler så att det blir ännu roligare på träningarna och så att vi 
kan vara med i serie till våren. För mer information – gå in på hemsidan. 
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ÄNTLIGEN SÄKRA-CUP 
 
Ifjol tvingades vi ju ställa in cupen - då hade vi 60 lag anmälda och avgifterna fick betalas 
tillbaka. I år var ju spel på våren inte aktuellt men i augusti bjöd vi in till spel i oktober. 
Anmälningarna då skulle vara preliminära. Då restriktionerna hävdes vågade vi oss på 
skarpa anmälningar och en ny inbjudan gick ut till ca 500 lagledare i hela Västergötland via 
mejl. 
 
 40 lag (7 st F10, 13 st P10, 9 st F12, 11 st P12) kom till spel den 16-17 oktober.  
En lagom siffra vilket gjorde att det inte blev alltför många i omklädningen, på läktare osv. 
Antalet funktionärer kunde också minskas en del. Vi har bara hört lovord från deltagande 
ledare, vilket ju sporrar till nya tag till våren.  
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Seniorlaget 
Träningstider 2021/2022 
Södra Vinghallen 
Måndagar 19.00-20.30 
Onsdagar 20.00-21.30 
Ledare Andreas Andersson 
 
 

P05/06 
Träningstider 2021/2022 
Södra Vinghallen 
Måndagar 17.30-19.00 
Onsdagar 18.30-20.00 
Ledare Peo Magnusson och Magnus Nyman 
 
 

P07-09 
Träningstider 2021/2022 
Bogesundshallen 
Måndagar 18.00-19.30 
Södra Vinghallen 
Torsdagar 18.00-19.30 
Peter Johansson, Daniel Gustavsson, Ulrik Roman, Greger Skoglund och Henrik Rönnmark 
 
 

PF10-12 
Träningstider 2021/2022 
Södra Vinghallen 
Onsdagar 17.00-18.30 
Ledare Magnus Westergaard, Per-Erik Lennartsson och Birgitta Göthager 
 
 

PF13-14  
Träningstider 2021/2022 
Bogesundshallen 
Torsdagar 17.00-18.30 
Ledare Paavo Säynäjäkangas, Joakim Dahlén och Pär Jonsson 
 
 

F04-07 
Träningstider 2021/2022 
Bogesundshallen 
Tisdagar 19.00-20.30 
Dessa tränar bara eftersom dom är för få för seriespel. 
Tillfällig ledare Joachim Holmberg 
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Under hösten har man kommit igång  

med två barngympa grupper. 
På tisdagar kör barn födda 2014-2016  
där ledaren är Madeleine Karlsson. 
Hon är 33 år gammal och bor i Hökerum  
med sina 2 barn och sambo. 
Är utbildad förskollärare och brinner för  
och tycker att det är viktigt att barn ska få ha 
roligt samtidigt som de utvecklar grovmotorik och koordination.  
 
På söndagar är det barn födda 2017-2018  
med Jenny Lindgren. Jenny bor också i Hökerum  
och har tidigare spelat fotboll i damlaget.  
 
Vi har också två dansgrupper i Lokalen i Hökerum.  
Dessa leds av Melanie Lundell, Saga Lundell,  
Milla Thorell och Natalie Lillieroth.  
 
Mer info om motion hittar du på vår hemsida.  

 
Frågor:  
Ida Tjörnebrant 
0739 - 28 83 46 eller ida.tjornebrant@gmail.com 
 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Inneknallen spelas likt sommarens Knalleserie men inomhus.  

Boulehallen i Ulricehamn är spelplatsen och föreningen har två lag anmälda.  

Lag 1 där Eddy Persson är lagledare och lag 2 där Per Jörgensen är lagledare. Matcher sker 

varannan tisdag, där lag 1 startade 19 oktober  

och lag 2 26 oktober.  

 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:ida.tjornebrant@gmail.com
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Vi fick bekymmer i juni då Arto, vår vaktmästare, var tvungen att ”kasta in handduken” av 
hälsoskäl. Nu löste sig detta omgående då Joachim Holmberg – innebandygeneral och 
tillika sambo med styrelsemedlemmen Karin, var ”mellan två jobb” och kunde hoppa in 
med kort varsel. Han har skött jobbet med den äran och lagt stor omsorg kring 
uppgifterna. Den 1 oktober tillträdde han sitt nya jobb så anläggningssektionen fick ta över 
de sista 14 dagarna och säsongsavsluta. 
 
Sektionen har utfört lite jobb vid sidan av vaktmästaren – typ dressat planer, plockat in för 
vintern, grävt fram läckande ledning, kapat träd, reparerat, kompletterande gräsklipp, bytt 
bevattning m.m. Vattning är ju ett betungande jobb som kräver passning flera gånger om 
dagen. Detta år har väl varit lagom jobbigt då nederbörd avlastar oss. 
 
Vi har ju i våra kontakter med kommun etc beskrivit hur svårjobbade nedslitna våra 
anläggningar är. I höst har vi kunnat lägga till ytterligare ett bekymmer som vi väl inte pekat 
på fullt ut förut. Våra planer klarar inte en regnig höst. Vi har på senhösten tvingats hyra 
Lassalyckan för både träning och flera matcher.  
På Stationsvallen har ungdomarna kunnat träna i ena hörnet. På Slottsvallen har 
länspumpar gått i princip hela september.  
 
Som ni kan läsa nedan har kommunen sagt  
NEJ till en ny anläggning. Överlever vår  
förening det här? Vi har ju inte ekonomi  
att bygga nytt eller reparera omklädning,  
kiosk, station eller dränera våra planer. 
 Kan vi på ideell basis göra allt det här?  
Och då med vetskap om att vi har kvar  
de tungjobbade utspridda anläggningarna.  
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Nya  
anläggningen 
 

Jag antar att ni känner till historien om  
Mäster Skräddare (”va bidde dä då då”)  
han som lämnar in ett tygstycke för att få en 
 rock sydd och för varje träff minskar rocken,  
på slutet till en tummetott och till sist ”ingenting”.  
 
Nu har vi upplevt exakt detsamma när det gäller vårt försök att få tillstånd en ny 
anläggning. Under åtta års tid har kommunen gett oss positiva besked, gett oss 
prutningsbesked, gett oss taktiska förslag, kallat till möte på möte, förhalat osv.  
Vi har i aldrig fått beskedet – ”det här går inte” förrän nu åtta år efter våra 
första kontakter. 
Nu är beskedet att ett samnyttjande med skolan inte är aktuellt vilket var en 
förutsättning för etableringen där. Man försöker möjligtvis trösta oss med att 
man återigen ska se över bidragsansökningarna för att kunna stötta idrotten 
mer. En mycket klen tröst. 
Hade man sagt nej vid första kontakten hade det varit rakryggat och det hade 
man ju fått acceptera. Nu gjorde man inte det utan har skjutit oss framför sig i 
åtta år. 
Jag tror inte ni kan ana hur många ideella timmar som vi lagt ner under den här 
tiden.  
Vi har sökt bidrag på sju ställen med sammanlagt 471 st A4-sidor innehållande 
ritningar, kalkyler, motiveringar, verksamhetsberättelser, stadgar och ”Gud vet 
vad”.  
Antal möten för flera av oss ligger säkert kring 50 st. 
Vad gör vi nu – är väl en bra fråga som vi inte besvarar här.  
 
På sidan innan kan ni även läsa om att våra anläggningar kräver en allt större 
insats.  
 
Efter allt detta så kommer styrelsen att träffa kommunstyrelsens ordförande, 
Roland Karlsson, under november, för fortsatt dialog. 
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Ur föreningens historia 
 

Södra Vings IF – laget med sting! 
Utdrag ur Södra Vings jubileumsbok 2011 av Ola Andersson 

 
När jag nu ska berätta om min tid i Södra Vings IF är det denna lilla devisen som påminner mig om hur 
det var, när jag fick möjligheten att börja spela fotboll i SVIF.  
Jag minns, att jag och min kompis Lennart Johansson i mitten på 60-talet cyklade ned till Slottsvallen på 
lördagar, när det nalkades match, Där blev snabbt Bengt ”Baddarn” Hörder, Lasse Nöjd, Jullen Hellqvist, 
för att nämna några, mina första fotbollsidoler. Visserligen hade man fått följa med pappa och hans bror, 
Posta-Stig, till den stora staden Borås och titta på allsvensk fotboll på Ryavallen, men man fick inte komma 
så nära och känna tillhörigheten till laget lika lätt som på Slottsvallen. Där hörde man varje spark och 
snacket på plan mycket bättre än i allsvenskan.  
Och visst blev man stolt, när någon av spelarna pratade en stund med oss. 
När jag kom upp i elva-tolv årsåldern, ringde en kille, som heter Arne ”Bagarn” Karlsson, tillika Karl-Arnes 
pappa, och frågade, om vi ville komma ned till Hökerum och träna fotboll. Om ni bara visste hur 
spännande det var. Lennart och jag följde med pappa till Gillbergs Sport i Ulricehamn för att inhandla 
fotbollsskor. Vi köpte skor av märket Subbert, jag tror de kom från Brittiska Öarna, och vips kände vi oss 
som riktiga spelare. Vi tränade och snart var vi mogna för match. 
Min allra första var som tolvåring mot Dalstorps sextonåringar. Jäklar, vad stora och hårda dom var. Jag 
fick spela vänsterytter i ett alldeles för stort matchställ. Jag minns att jag rörde bollen ungefär fyra gånger 
på hela matchen. Förlustsiffrorna blev stora, men nu hade man debuterat i den röd-svarta dressen. 
Vi fortsatte att träna och spela seriematcher. SVIF hade på den tiden inte så många spelare och ledare, att 
man hade lag i varje åldersgrupp, utan vi hade ibland 14-års lag och ibland 16-års lag. Ett år minns jag att 
vi hade 14-års lag. Vi vann inte en enda match på hela året. Största förlusten, och det är den största i min 
karriär, kom mot IFK Ulricehamn på Slottsvallen. Vi förlorade med 15-0. Det året fick vi noll poäng med 
målskillnaden 2 – 63. Gissa vem som gjorde målen! Det var Härnas bidrag till laget. 
Lennart Johansson ett och Ola Andersson ett. Det var första gången jag vann den interna skytteligan, 
vilket var enormt stort. För det läste man ju om, att de stora spelarna i allsvenskan gärna ville göra.  
Åren gick och snart fick jag träna med seniorerna. Min förste tränare, som jag minns, Knut Jonasson. Han 
hade tidigare spelat i Elfsborg, vilket ingav respekt, men han var dessutom en mycket skicklig tränare. 
Matcherna fick jag spela i C-laget, eftersom vi inte hade något juniorlag. Här fick man lära sig mycket av 
bröderna Henry och Bengt Asp. 
Debuten till A-laget kom ganska snart. Jag fick debutera som 15-åring i en match borta mot Sparsörs AIK, 
med ombyte i den beryktade tågvagnen. Matchen slutade 0-0 och jag gjorde nog inte någon större match, 
för det dröjde ett tag innan jag fick vara med igen. 
Sedan följde ett enormt uppsving för klubben i början av 70-talet. Helt plötsligt blev Hökerum populärt att 
flytta till. Ett helt fotbollslag flyttade ut från Borås och vi fick en ung tränare, Kjell Andreasson.  Andra 
härliga killar var Steve Dahlqvist, Classe Gustafsson, Tommy Thorin, Ronny och Eddy Persson. Den där 
Eddy var kanske inte världens bästa fotbollsspelare, men OJ vilken marknadsförare! Han tog fram 
träningsställ med nummer och namn, väskor, nyckelhållare, brevmärken och framför allt en 
medlemsmatrikel, som också fungerade som matchkalender. Vi fick också ultimafotbollens finaste 
matchprogram.  
En annan positiv effekt var, att när dessa nybyggare kom ut på landet, fanns det kanske inte så många 
krogar i Hökerum, så dom fick snällt vara hemma på kvällarna, vilket medförde att födelsetalet snabbt steg 
i samhället och grunden var lagd för skapandet av många nya fotbollsspelare.  
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SUPPORTERSHOPPEN 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
            75 kr 
 
 
 
 
Mejla/messa din beställning till info@sodravingsif.se eller 0738 – 433 833 
 

______________________________________________________ 

Nu säljer föreningen vår årliga  
JULKALENDER där du kan  
vinna fina vinster samtidigt som du  
stöttar vår förening – 50 kr. 
 
Säljs av seniorspelare, ledare  
och styrelse samt finns hos  
Handlar ´n i Tolkabro 
fram t om 15 december.  
Den kan också köpas på vår Julpromenad.  

100 kr 

75 kr 

120 kr 

199 kr 

mailto:info@sodravingsif.se
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Lördagen den 4 december 

Södra Vinghallen – Hökerum 

 

Start: 15.30 – 17.30 

 
Tipspromenad, fiskedamm, stort paketlotteri och mycket mer. 

Möjlighet att även gå tipsrundan inomhus.  

Korv, glögg och fika ingår i startkortet samt godispåse till barnen. 

(de 700 första startande) 

 

Alla barn kan träffa tomtemor och lämna sin önskelista. 

 

 

                 

 
                                

                      Vuxen: 60 kr 

               Barn: 30 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
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ORGANISATION 2021 
 
Ordförande:     Boulesektionen: 
Håkan Öman  0705-876299  Eddy Persson  0703-128600 
    Lennart Johansson 0708-775586 
Styrelseledamöter:   Per Jörgensen  0731-035806 
Viktoria Persson, kassör 0738-433833  Klas-Göran Hellqvist 0703-327887 
Lennart Johansson, vice ordf.  0708-775586   
Lina Claesson, sekr. 0706-802839  Marknadsföring/sponsorgrupp: 
Peo Magnusson 0705-316223  Per Wessbo  0703-121389 
Johan Björling  0708-639664  Marcus Andersson 0721-466510 
Adam Andersson 0704-192136  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 
Linus Davidsson 0733-241957  Jan-Erik Magnusson 0706-802820 
Michael Karlsson 0702-578494  
Pär Johansson  0706-046679  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 Tjörnebrant 0739-288346  Göran Lindgren 0705-088417 
Madeleine Karlsson 
Jenny Lindgren    
 
Medlemsansvariga: 
Johan Björling  0708-639664 
Viktoria Persson 0738-433833 
 

 
    
    
 


