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Uppå Tå, Heja SMÅ!!
Det blev inte riktigt sig likt på vår idrottsplats Tingstadsvallen nu i vinter. Vår
eminente skidspårmakare Bo Eklund har lämnat oss och vi har inte lyckats få tag på
någon som kan överta hans spårarbete. Kanske det finns några intresserade inför
kommande vinter, som kan hjälpa oss att fixa skidspåren? Men nu hoppas vi på att
våren är på gång, så spadar, krattor och fröpåsar kan plockas fram igen.
Handbollen, innebandyn och gymnastiken slutför under våren sina livliga
verksamheter och fotbollen börjar snart rulla på IP som ett säkert vårtecken.
Basketsektionen planerar aktiviteter på den nya basketplanen bakom bastun och
gymnastiken avser att fixa några nya stationer på utegymmet.
Medlemsavgifterna för år 2018 har tacksamt börjat inkomma på vårt konto.
Vi bifogar i detta SMÅ Nytt medlemsbladet för 2018. OBS! Kolla så att Du inte
redan betalat medlemsavgiften vid vårt utskick av medlemsbladet i december.
Vi hoppas på att uppnå 900 betalande medlemmar 2018 ( f. år 817 ).
Det känns mycket bra, att vi genom SMÅ Nytt har möjlighet att hålla kontakten med
våra medlemmar och sponsorer och på så sätt kunna informera om vår omfattande
verksamhet.
Du kan läsa mer om sektionernas verksamheter nedan och vilka som är
kontaktpersoner. Slå gärna en signal till ledarna om Du undrar över något.
Årsmöte SMÅ IF 2018-03-28
Äger rum på Tingstadsvallen kl. 19.00. Välkommen!
Eldarhögen på Tingstadsvallen
Du kan lägga på ris fr.o.m. den 1 april.
Vårmarknad nu även med loppis, lördagen den 19/5 kl. 10 – 14 vid ICA nära
Vill Du deltaga som försäljare, kontakta då Alf på telefon 070-5589939 eller Ulf på
telefon 070-3689294.
Vill Du hyra klubblokalen på IP?
Kontakta i så fall Ulf på telefon 445392 eller 070-3689294.

Rapport från Fotbollen
Nu närmar vi oss säsongstarten, där seniorerna kommer att spela i DIV 5, med Mani
Berisha som huvudtränare.
Vi ser fram mot cupspelet som startar i mars. Vi kommer där möta NORA FK och
Åmmeberg. Kom och heja!
Vårt säsongskort kommer att finnas kvar. Information om hur försäljningen ska
genomföras sprids senare, med förhoppningsvis ICAs stöd, facebook och på IP.
Våra tre äldsta ungdomslag kommer även i år ha ett samarbete med HOIF, då vi inte
har tillräckligt med spelare i respektive klubb. Vi ser fram mot ett positivt resultat av
detta, då samarbetet har påbörjats tidigt i år.
Våra övriga ungdomslag är igång, så vi har ett bra läge inför 2018.
I övrigt under 2018, så kommer Valborg arrangeras som vanligt genom
fotbollssektionen. Vi kommer att genomföra fotbollskola, preliminärt vecka 24,
Roger Perssons cup vecka 32 och morotspoolen vecka 33. Vi kommer även
genomföra två försäljningar under året, Newbody under våren och
Restaurangchansen under hösten, i syfte att stödja våra ungdomsspelare.
Vi har brister på spelare i lagen, så ni som är föräldrar för barn-ungdomar, försök att
få dom att börja spela fotboll, som är bra för klubben och dem själva samt för orten.
Slutligen, det behövs fler föräldrar som hjälper till i lagen och även i och omkring
styrelsen. Vi har mycket idéer, men vi och våra ledare orkar inte att ta hand om alla
dessa idéer. Det behövs förstärkas med både enkla och svåra saker. Hör av er till mig
ni som kan tänkas hjälpa till, så försöker vi hitta en arbetsuppgift som du gillar.
Kontaktperson Fotboll:
Gert Malmkvist
tel: 070-850 14 63
Rapport från Handbollen
Kontaktperson Handboll:
Mattias Lang
073-3611537
handboll@stmellosa.se
Rapport från Innebandyn
Säsongen lider mot sitt slut. Resultatmässigt finns det väl lite att önska!
Innebandyn har fortsatt utveckling på bred front. Vi har haft 140 licenserade spelare
under säsongen.
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Ansvarig utgivare:
Alf Nilsson
alf.nilsson@telia.com
Ulf Schwerin
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En gemensam avslutning för alla ungdomslag hade vi med bussresa till Örebro och
såg på en match och avslutade med tacobuffé på Svalan!
Det var 100 personer som deltog och det visade sig vara ett uppskattat påhitt.
Nu kommer eventuellt lagen ha egna avslutningar. Några av våra sju lag som spelat
seriespel i år åker på cup för att runda av säsongen.
Det kan tilläggas att det är två lag som behöver ett uppsving i spelarantal om de ska
kunna leva vidare.
Seniorlaget har haft dåligt med folk hela säsongen och spelat med 7-8 utespelare vissa
matcher.
Pojkar 04-05 fick vi dra ur serien på grund av spelarbrist.
Finns det intresserade, så hör av er till mig (Johan, 0704240287)
Kontaktperson Innebandy:
Johan Nilsson
070-424 0287
Rapport från Gymnastiken
Det är några veckor kvar av terminen och ni är alla duktiga på att fullfölja träningen
terminen ut. Det är roligt att passen är välbesökta och vi blir glada när ni drar med er
vänner och bekanta i försök att locka fler.
Tisdagar kl 19 - styrka/tabatha
Torsdagar kl 19 - kondition
Söndagar kl 19 - styrka/box/rörlighet
Sista veckan för terminen är vecka 15. Vi planerar då att erbjuda ett mixpass, där alla
ledare deltar med utvalda delar av sitt pass från vårterminen. Det kommer vara samma
mixpass alla tre träningsdagar. Hoppas ni uppskattar det och passa då på att ta med er
alla ni känner, eftersom det är ett perfekt tillfälle att få prova alla våra olika pass.
Lördag 5 maj är alla barn och vuxna inbjudna till Tingstadsvallen för aktivitet. Vi
börjar med en favorit från förra våren, barnens Bamselopp kl 10. Alla barn i alla
åldrar får delta. Efter loppet blir det ett inspirationspass i utegymmet för de vuxna.
Vi vill ju gärna att ni ska träna i gymmet hela sommaren, när gymnastiken har
uppehåll. Dagen är kostnadsfri! Mer info kommer i vår Facebook grupp och på våra
pass.
Kontaktperson Gymnastik:
Frida Sääksjärvi. 073-977 22 56
Rapport från Basketen
Inomhussäsongen har varit fantastiskt rolig, med många nya spelare i olika åldrar och
även stora framgångar i matchspel mot andra lag från Örebro. Senast var det SMÅ IF
Dragons U10 som gick segrande ur den stora skyttetävlingen som
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avslutade en Easy Basket Challenge på Tegelbruket i Örebro. Våra spelare har också
hunnit med att gå på en historisk VM-kvalmatch på Stadium Arena under denna
säsong.
Vi längtar alla efter vårvärmen och närmar oss nu utesäsongen, då vi även i år satsar
stort på utomhusbasket (3X3). Våra träningar kommer då att hållas på vår
utomhusarena Mellösa Garden, som kommer att utvecklas ännu mer denna säsong.
Fler åskådarplatser och fler korgar att spela på finns planerade. Ni kan redan nu
boka in lördagen den 2 juni, då det är dags för årets största 3X3-turnering på
Mellösa Garden.
Just nu tränar vårt U10-lag söndagar 17:00-18:00 i Mellösa skolas idrottshall.
Våra äldre U13-spelare tränar söndagar 18:00-19:00 på samma plats.
Vi har också en nystartad verksamhet för barn födda 2012. Just nu har vi ett 10-tal
glada barn som är med på ”kul med boll” på tisdagkvällar klockan 18:00-19:00 i
Stora Mellösa skolas idrottshall. Det finns plats för fler barn. Ledare för passen är
Andreas Carlsson och ni når honom på 070 - 282 73 69.
Kontaktperson för våra övriga lag är Martin Karlsson som nås på 070 - 958 43 44.
Mer information om oss finns på www.laget.se/smaifbasket
Följ oss gärna på Instagram: smaif_basket
Kontakta oss via e-post: basket@smaif.se
Kontaktperson Basket:
Martin Karlsson 070-9584344
smaifbasket@gmail.com
Medlemsrabatt hos HE:s Färggross AB Happy Homes Ormestagatan 1 Örebro.
Om du visar upp ditt medlemskort i SMÅ IF så registrerar vi er i systemet och
erhåller 25% rabatt på färg, (gäller ej nedsatta varor). Ni får även ta del av
tapetrabatter.
Information till er som handlar på Stadium:
Nu kan du stödja din förening genom att handla på Stadium och registrera bonusen
på SMÅ IF. Det bästa av allt är att du nu också får din egen personliga bonus. Alltså
bonus till alla, på samma köp, utan kostnad för den som handlar. Sprid gärna detta
till vänner och bekanta, så blir det i slutändan pengar till våra idrottande ungdomar.
Läs mer på https://www.stadium.se/cms/stod-din-forening
Du som har spelkort med Svenska Spel
Registrera Ditt spelkort på Svenska Spel, när Du lämnar in Ditt tips på Svenska
Spel, så talar Du om att Du supporterar SMÅ IF. Då får vi lite provision på Din
insats. Gör din insats.
Nästa nummer av Små Nytt utkommer i juni 2018.
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