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Ordförande har ordet 

Hej idrottsvänner 

Nu är det snart dags att summera 2012. 

Fotbollen har gått ner på sparlåga medan 

innebandy och motionsutövarna är i full 

gång. 

 Det har som vanligt varit ett år med mycket 

engagemang från spelare, föräldrar, ledare, 

sektionernas organisationer och styrelsen.  

Jag känner att Södra Vings IF står starkt i 

rustade inför framtiden, men vi kan aldrig 

slå oss till ro och känna att allt är perfekt. 

Det kommer i fortsättingen att krävas ett 

hårt arbete för att hålla föreningen i en 

positiv utveckling fram över.  

 

Jag har under 8 år haft förmånen att få vara 

ansvarig ledare för föreningen och känt en 

stor glädje under dessa år och då framförallt 

med att få leda en engagerad styrelse och 

otroligt fina ledare ingen nämnd och ingen 

glömd. 
 

Det finns så mycket som jag skulle vilja 

framhålla när jag summerar dessa år men 

det finns inte utrymme i detta blad.  

Alla som varit med under denna resa vet 

säkert med sig att Södra Vings IF tagit att ett 

stort steg framåt i utvecklingen och att vi har 

mycket att leva upp till. 
 

Varför skriver jag då dessa rader nu? 
 

Jag har under våren haft överläggningar 

med mig själv eftersom jag inte känner att 

lågan inte brinner lika kraftigt som tidigare 

och då har jag bestämt mig för att lämna min 

plats som ordförande och ekonomiansvarig 

till någon annan vilket jag meddelade 

valberedningen i juni månad. 
 

Jag kommer inte att sluta arbeta för 

föreningen men vill lägga energin på andra 

saker. 
 

 

Stort tack för ert förtroende. 

 

 

 

 

Tommy Johansson 
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Årsmöte 2013 

Söndagen den 3 februari kommer 

vårt årsmöte gå av stapeln. 

 

På årsmötet kommer vi förutom 

årsmötesförhandlingar dela ut två 

utmärkelser, bästa kamrat samt 

utmärkelsen för damidrottens 

bästa. 

 
 

 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare:    Tommy Johansson 
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Innebandysektionen 
 

Tre lag är anmälda till serie och sammankomstspel. Det är pojkar 97/98, pojkar 00, och 

pojk/flick 03/04. Tränar gör också ett lag flickor födda 98/00 som kommer spela 

seriespel när de är redo.  
 

Innebandyträningen Träningsdagar är måndag och onsdag för P97/98 och P00. Söndagar för 

P03/04 samt torsdagar för flickorna tills vidare. 

Gå in på www.sodravingsif.se  och tryck på innebandy så kan du följa all information under 

säsongen. 

Frågor besvaras av innebandysektionen 

Jessica Pulli 0706-073083     Sören Dehlin 0703-635209       Joachim Holmberg 0708-146622 

 

Höststarten  2012 

Som enda klubb i kommunen startade vi innebandysäsongen i början av september. 

Måndagar, tisdagar, onsdagar och söndagar är innebandysargen uppe i hallen och träningar 

sker för fullt. Seriespel startade i månadsskiftet september/oktober för lagen P00 och P97/98. 

F98/00 har sin träning på tisdagar. Tanken är att de ska spela några träningsmatcher längre 

fram på säsongen.  

För det minsta laget P/F 03/04 var första sammandraget söndagen den 14 oktober. Det 

startade med en tidig samling vid Hökerums skola kl. 8.00 för en gemensam färd till Alingsås 

och Nolhagahallen. Väl där bytte de om och värmde upp inför första matchen mot 

hemmalaget IBK Alingsås. En match som slutade med 4-1 till Alingsås. Det var bara för 

killarna och tjejerna att ta nya tag. Fylla på med ny energi och göra sig redo för nästa match 

mot Sävens BK. Där samlade sig laget bättre och passade och spelade jättebra. Vinst med 11-

1 blev slutresultatet. Glada spelare fick vi med oss hem i bilarna. 

Vi vill också passa på att presentera tränare och ledare för lagen säsongen 12/13.  

P/F 03/04 Joachim Holmberg, Roy Josefsson, Dennis Johansson 

P00 Lars-Åke Carlsson med hjälp av föräldrar 

P97/98 Daniel Liberg, Christer Pulli, Anders Malmberg 

F98/00 Anders Malmberg, Jonathan Karlsson 

121014 

Innebandysektionen genom Jessica Pulli 

 

http://www.sodravingsif.se/
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Gympa i Vinghallen 2012-2013 
 

Tisdag: Kl.19-20 Pilates på matta 

( Blandning av styrka, yoga och stretch ) 

För info ring Carina Öman Stenvall 0730-609886 

Torsdag: Kl.20-21 Medelgympa där jag fixar stegen och DU bestämmer takten.  

( Blandat pass med kondition och styrka ) 

För info ring Ida Lindqvist 0321-51414 

Söndag: kl.19-20 Step-up (Fartfyllt pass på bräda med stegkombinationer och styrka.) 

OBS!! ANMÄLAN till detta pass 12 september kl. 10-14 

Till Sofia Johansson tel. 0735-041373. (28 platser finns) 

 

 

           Kom loss gympa med oss!   

 

 

 

KOM LOSS OCH GYMPA MED OSS! 

Nu är det dags för medlems- och aktivitetsavgiften för 2013. 

Södra Vings IF är beroende av din medlemsavgift för att kunna fortsätta utvecklingen av vårt fina 

ungdomsarbete men även våra seniorlag. Du är även med och stöder möjligheten att utveckla LOKALEN 

till ett allaktivitetshus i Hökerum. Mer om varje sektions arbete längre in i bladet. 

Målet är naturligtvis att nå 1000 medlemmar igen, vilket vi hade det året Vinghallen byggdes och i 

skrivande stund är ca 600 medlemmar i föreningen. 

Vi har valt att inte skicka med något inbetalningskort denna gång men hoppas att ni ändå tar möjligheten att 

ge Södra Vings IF ditt stöd. Vi bifogar ett  underlag till dig när du skall betala dina avgifter. 

För att vara aktiv i föreningen är medlems och aktivitetsavgiften en förutsättning. Medlemsavgift för att du 

skall vara försäkrad mm och aktivitetsavgiften för att vi skall kunna hyra hallar och har våra fina planer i bra 

skick. 

Medlemsavgift 2013  till bankgiro 873-3131 

Enskild medlem 100 kr 

Enskild medlem under 7 år 25 kr 

Familj 250 kr 

Som familj räknas Ni som är mantalsskrivna på samma adress 

 

Aktivitetsavgift 2013  till bankgiro 873-3131 

För ett aktivt barn/medlem i familjen t.o.m. det året barnet fyller 16 år 300 kr/år 

För två aktiva barn/medlemmar i samma familj t.o.m. det året de fyller 16 år 500 kr/år 

För tre eller flera aktiva barn/medlemmar i samma familj t.o.m. det året de fyller 16 år 600 Kr/år 

För alla vuxna aktiva medlemmar fr. o m. det år medlemmen fyller 17 år 600 kr/år  

 

Aktivitetsavgift för motion  till bankgiro 873-3131   

Motion, 1 pass/vecka 200 kr/termin 

Motion, 2 eller fler pass/vecka 300 kr/termin 

 

Ett stort tack för din medverkan 

javascript:void(0)
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LÖRDAGEN 1 DECEMBER 

START  Kl 15.30-17.30 

Vinghallen Hökerum 

Pris: vuxen 50 kr  barn 20 kr 

 

På promenaden träffar du 

tomtar, dricker glögg, grillar 

korv, och upplever en levande 

julkrubba mm. 

 

 

      Stort paketlotteri  

                         4 lotter för en tia 

 

 

Presentkort på 500:- och 1000:- utlottas på 

startkorten 

VÄLKOMNA 
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Ungdomssektionen, fotboll 2012. 

Vi inom ungdomsfotbollen jobbar för att aktivera våra barn och ungdomar med fotboll.  

Vi har idag 9 st lag i träning, alla utom PF 6 har/har haft någon form av serie- eller poolspel. 

 

PF6, pojkar och flickor som är sex år.   PF7,  pojkar och flickor som är sju år. 

P8, pojkar 8 år.    F10, flickor 8-10 år. 

P10, 2 st lag bestående av pojkar som är 10 år.  P12, pojkar 11-12 år. 

F14, flickor 13-14 år.    P14, pojkar 13-16 år 
 

Saker som hänt under året: 

Vi har med flera lag deltagit i olika cuper med varierande framgång. Lagen har också spelat i seriespel eller 

poolspel. Poolspel spelas med 5-mannaregler vid 3-4 tillfällen. Vi spelar också med 7-mannaregler 10-12 

årslagen. 14-årslagen har spelat med 9-mannaregler. 

I augusti arrangerade vi Landslagets fotbollsskola på Slottsvallen. Vi hade 50 barn i skolan under en vecka, 

tre timmar, per dag. Det var otroligt kul att det var så många barn som var med. Vi planerar att göra detta 

även nästa år, så håll ögonen öppna på information, som kommer upp under våren.  
 

Vi stod även för fotbollsmatcher med två av våra 10-årslag på SVIFdagen. P10 vann sin match och det 

gjorde även F10.  

Våra spelare i 10-årslagen är bollkallar/bolltjejer på våra seniorlags hemmamatcher. F10 på Damlagets och 

P10 på Herrlagets. 

Övrig information: 

Vi inom ungdomsfotbollen har nu fått tillgång till ny hemsida. Här kommer vi att för varje lag uppdatera vad 

som händer med träningar, matcher etc. Så har för vana att titta på denna hemsida, 

http://www2.idrottonline.se/SodraVingsIF-Fotboll, klicka på menyn Lagen, och välj ”ditt lag”. 
 

Till slut en liten inbjudan till de spelare som har tränat några gånger och vill prova igen eller nya som vill 

börja träna, ni är mycket välkomna.. 

 

Här kommer schemat som är aktuellt just nu. Vi tränar i Södra Ving Hallen. 

Måndagar: PF6, 1700-1800 Torsdag: P8   1700-1800, P10  1800-1900, P14-16, 1900-2000, 

Söndag: PF7 1500-1600, F10 1600-1700, F14 1700-1800, P12 1800-1900 

 

Ungdomsansvarig:  Jan Högberg 

 

http://www.sodravingsif.se/
http://www2.idrottonline.se/SodraVingsIF-Fotboll
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Statistik 2012  Fotbollssektionen 

Flest matcher Södra Vings A-lag 2012  Flest mål Södra Vings A-lag 2012 

Marcus Andersson 21   Jonas Hulander 13 

Jonas Hulander 21   Niclas Bergving 7 

Jonas Magnusson 21   Jonas Magnusson 7 

Henrik "A" Johansson 21   Erik Johansson 5 

Flest matcher Södra Vings Dam-Lag 2012  Flest mål Södra Vings Damlag 2012 

Amanda Asp  18   Amanda Asp  27 

Elin Svensson 18   Elin Svensson 17 

Emelie "E" Andersson 18   Elina Hagsted 6 

Lotta Nilsson  18   Jenny Hulander 6 

Flest matcher Södra Vings B-lag 2012  Flest mål Södra Vings B-lag 2012 

Rickard Asp  16   Martin Borgedahl 10 

Martin Ekman 14  Johan Björling 8 

Alexander Persson 14   Sirwan Rakh  6 

Erik Gustavsson 14   Jonas Hulander 6 

 

Herrar div 5 Sydöstra Götaland 

Södra Ving slutade på 3:e plats efter Mariedal och Tvärred / Vegby. 

39 poäng efter 12 vinster – 3 oavgjorda – 7 förluster 

Målskillnad: 58 -29 

Bäste målskytt : Jonas Hulander – 13 mål 

 

Herrar B-reserv Sydöstra Götaland 

Södra Ving slutade på 5:e plats , seriesegrare: FC Lockryd 

25 poäng efter 7 vinster – 4 oavgjorda – 7 förluster 

Målskillnad: 43 -42 

Bäste målskytt: Martin Borgedahl – 10 mål 

 

Damer Div 5 Ulricehamn 

Södra Ving slutade på 1:a plats 

45 poäng efter 14 vinster – 3 oavgjorda – 1 förlust 

Målskillnad: 87 – 13 

Bäste målskytt: Amanda Asp – 27 mål 

 

P35 – Södra 

Södra Ving slutade på 7:e plats , seriesegrare: Brämhults IK 

9 poäng efter 3 vinster – 6 förluster 

Målskillnad: 14 – 15 

Bäste målskytt: Abed Mirza – 3 mål 
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Fotbollssektionen 2012 

Vi går mot mörkare tider och det är dags att summera seriespelet för damer och herrar i Södra 

Vings IF. Vi börjar med herrarna som under säsongen åter spelat i div 5. Efter en liten trög 

start har laget visat härlig moral och attityd och man slutar på en hedrande 3:e plats. Ända till 

sista omgången hade man möjligheten att sluta 2:a efter de rättmätliga seriesegrarna, 

Mariedals IK men en förlust mot just nämnda lag gjorde att man halkade ner en placering. En 

3:e plats som nykomling är dock väldigt starkt och då det samtidigt inför 2013 är stora 

serieomläggningar känns det bra att våra herrar gjort ett så bra resultat. Man skall också ta 

med sig att laget gjorde näst mest mål framåt och bakåt var det bara Mariedal som släppte in 

mindre mål. Vårt B-lag slutade 5:a , ett resultat som är fullt godkänt med så många unga och 

förhållandevis orutinerade spelare som vi ändå använt. Vår spelartrupp har varit 25-30 

spelare, en bra trupp , framförallt när man jämför med lag som invånaremässigt är lika stora. 

Södra Ving får dock precis som många andra lokala lag vara ytterst vaksamma på nya spelare 

som kommer fram för att kunna bibehålla en stark egen rekrytering. Om man sparar det bästa 

till sist så får vi lyfta på hatten och gratulera våra damer som mycket imponerande vann sin 

div 5-serie. Man noterade endast 1 förlust på hela säsongen och släppte endast 13 mål bakåt. 

Grattis från alla övriga i Södra Ving och välkomna tillbaka till en högre serie 2013. 

Damtruppen har varit 17-20 spelare, en någon tunn trupp kan man tycka men tjejerna ihop 

med ledarna har gjort en kanonsäsong. Bakom detta lag finns det en stark trupp i ålder 13-14 

år så vi hoppas att flera av dessa tar nästa kliv inför nästa säsong. Fotbollssektionen vill 

samtidigt framföra sitt stora tack till SAMTLIGA tränare, ledare som gjort 2012 till ett 

sportsligt kanonår. Nu samlar vi krafter höst / vinter för att inför 2013 åter igen vara hungriga 

på nya segrar ! 

Fotbollssektionen 2012 

Håkan Öman  Hans Hellqvist  Örjan Stomberg 

 

Christina Persson Josefine Claesson 
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Nytt samarbetsavtal 

 

Inför säsongen 2013 har vi gjort klart med nytt samarbetsavtal, 

denna gång med Team Sporta i Ulricehamn. 

 

I detta avtal ingår sidoavtal med Stanno som är ett 

känt sportklädesmärke ute i Europa.  Stanno satsar hårt på att etablera sig i Sverige 

och vi har nu förmånen att få vara med på denna spännande satsning. 

 

Även Sellect ingår i ett sidoavtal.  Sellect behöver väl ingen närmare 

presentation och kommer att vara vår bolleverantör. 

Avtalet med Team Sportia ger förutom förening stora ekonomiska 

fördelar även fördelar för dig som medlem. 

Tala om att du är medlem i Södra Vings IF så blir du medlem i sportklubben på Team 

Sportia vilket gynnar både dig som privatperson och föreningen 

Det kommer även att finnas en kollektion i Team Sportias butik med föreningens 

färger och logga som vi hoppas ni kommer att köpa.  

Denna kollektion är av Stannos fina kvaliteter och färger som är framtagna i 

samarbete med oss i Södra Vings IF 

 

Förutom att våra produkter kommer att finnas i butik 

kommer det att ordnas med speciella inköpskvällar och 

möjlighet att vid ett par tillfällen på året köpa fotbollsskor till 

ett nedsatt pris. 
 

 

Välkomna in i Team Sportias fina 

butik i Ulricehamn 

Hälsningar 

Viktor och Ronnie  

http://www.google.se/imgres?q=Select+fotbollsskor&num=10&hl=sv&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=89p0CiFf0XR2-M:&imgrefurl=http://www.unisportstore.se/fotbollsskor/select-milano-fg-retro-svart/70722/&docid=iwzlTopGe1eeUM&imgurl=http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/product-img/70722_storefront_0.jpg&w=300&h=300&ei=qUt4ULvjK-qL4gSp2oHoCg&zoom=1&iact=hc&vpx=547&vpy=188&dur=9019&hovh=225&hovw=225&tx=71&ty=124&sig=107967981383792899316&page=1&tbnh=129&tbnw=125&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:0,i:80
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Julpromenad 7 december 

SVIF-marchen  4 maj 

Aktiviteter 2013 

SVIF-dagen 24 augusti 

Loppmarknad 7 september 

Jul och påskkalendrar 

SVIF-cupen  13-14 april 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sodravingsif.se 

http://www.sodravingsif.se/
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Höstfest    

                                                     

Vi har börjat gå mot mörkare tider, fotbollssäsongen är avslutad 

och innebandysäsongen samt motionssektionens pass är i full gång. 
Då är det dags att lysa upp tillvaron med en mysig fest för alla medlemmar. 

 

Boka in 
 

Lördagen den 24/11 
Kl 19-01 

 

Hällstad Bygdegård 
 

Det kommer att serveras buffé samt kaffe och kaka. 
Under kvällen kommer det delas ut priser för den gångna fotbollssäsongen. 

Lite senare på kvällen kommer Runez att underhålla  

och det är fritt fram att släppa loss på dansgolvet eller hänga i baren. 
(www.runezrock.se) 

 
Anmäl er senast 5/11 

Maila namn till info@sodravingsif.se 
samt betala in 250 kr till Bg: 873-3131 

 
Buss kommer gå från Marknadsplatsen,Ulricehamn kl 18.30  

och Lokalen, Hökerum kl 18.45. 
Bussen går hem kl 01.00, Hökerum-Ulricehamn 

(självkostnadspris) 

 
 

                                       Varmt välkomna! 
 

mailto:info@sodravingsif.se
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Sedan hösten 2011 har en renovering av lokalen i 
pågått och varit möjlig tack vare bidrag från 
Landsbygdsalliansen genom NUAB och 
Ulrikafonden Ulricehamn sparbank. 
 
Vi ha nu kommit så långt att vi kan göra en liten 
invigning även om verksamheten pågått en tid. 
 
 
Välkomna till torsdagen den 22 november 
Kl. 18.30.  

Föreningskontakter 
Ordförande, Tommy Johansson 0708-585537 Anläggningar, Erik Andersson  0321-51370 

Vice ordf. Gösta Hellqvist 0705-150025   Publikvärdar, Coach  Henry Asp 0321-52081 

Sekreterare, Viktoria Persson 0738-433833  Marknad  Kent Axelsson 0321-51094 

Fotbollssektionen, Håkan Öman 0705-876299   

Ungdomssektion Jan Högberg 0722-251537 

Innebandysektion Jessika Pulli 033-273083  Sören Delin 0703-635209 

 

 

 


