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Uppå Tå, Heja SMÅ!!
Äntligen förefaller sommarvärmen vara i antågande efter en kall vår. Fotbollarna
rullar nu på Tingstadsvallen och det nyligen invigda gymmet besöks av både gamla
och unga. Även i motionsspåret ses full aktivitet. Ungdomslagen i handboll deltar i
Järnvägen cup i Hallsberg, som spelas i början av juni. Basket/Tennisplanen bakom
gamla bastun kommer att invigas den 10 juni med en massa aktiviteter.
Medlemsantalet är i ökande, men vi saknar fortfarande inbetalningar från en del
”gamla” medlemmar. Vi skickar en liten påminnelse vid utdelningen av detta SMÅ
Nytt. Se även sidan 4.
Vi glädjs, 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.
Max 30 km/tim
Du vet väl om att det är hastighetsbegränsning till 30 km/tim på
alla gator i Stora Mellösa samhälle. Det sitter tydliga skyltar om
detta.
Det har noterats att det är väldigt höga hastigheter på vissa gator
som exempelvis Göksholmsvägen, där det finns ett antal
övergångsställen för bland annat skolbarnen.
En uppmaning: Lätta på gasen.
Vårmarknaden
Ett strålande väder gjorde årets Vårmarknad och loppis välbesökt. SMÅ IF tackar alla
försäljare, ICA Nära, övriga sponsorer, Edvin och hans barn samt de personer som
stod för korv och lottförsäljning.
Nu laddar vi för julmarknaden.

Rapport från Fotbollen
Vi genomför fotbollsskola den 14 - 16 juni för de som är födda 2015 till 2011.
Anmälningslappar finns på Tingstadsvallen.
Den 12 augusti genomförs Roger Perssons cup. Mer information hittar du på vår
hemsida samt Facebook.
Morotspoolen är den 19 augusti. Kom och titta på våra duktig spelare.
Kontaktperson Fotboll:
Gert Malmkvist
tel: 070-850 14 63
Rapport från Innebandyn
Verksamheten vilar f.n. och innebandyn tackar aktiva och ledare för en fint
genomförd säsong.
Kontaktperson Innebandy:
Johan Nilsson
070-424 0287
Rapport från Handbollen
Nu återstår det inte många träningsveckor innan Järnvägen Cup avslutar
handbollssäsongen den 3-4 Juni. Efter cupen tar samtliga lag en välförtjänt
sommarledighet. Vi drar igång träningen igen till hösten lagom till skolorna börjar.
För mer information inför nästa säsong, håll koll på vår hemsida där det kommer
information om nya och gamla lag samt träningstider. Gilla oss även på Facebook!
Mer info finns på vår hemsida www.smaif.se/handboll
Kontaktperson Handboll:
Mattias Lang
073-3611537
handboll@stmellosa.se

Ansvarig utgivare:
Alf Nilsson
alf.nilsson@telia.com
Ulf Schwerin
ulf.schwerin@hotmail.se
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Rapport från basket
I skrivande stund är det mycket som händer i basketvärlden. SMÅ IF Dragons har
deltagit i flera EBC-turneringar under våren och spelade sina två bästa matcher
någonsin då de mötte Köping i Tegelbruket för ett par veckor sedan. Otroligt starkt
jobbat av våra tjejer och killar trots att vi hade ett tufft uppdrag med få spelare på
avbytarbänken. Man kan verkligen säga att vårt lag är bäst när det gäller. På andra
sidan Atlanten står det klart att det ännu en gång blir Cleveland Cavaliers som möter
Golden State Warriors i den amerikanska NBA-finalen. Vi ser fram emot finalen med
spänning och förväntan. Vem som tar hem segern i Stora Mellösas
streetbasketturnering den 10 juni är det lika svårt att uttala sig om. Kommer Simon
och Antons Dreamteam att ta hem det i år igen, eller kommer de starka utmanarna
från Ica Näras eget lag att kunna utmana mästarna? Kanske blir det just ditt lag som
tar hem första pris i år?
Hur det än går är vi är mycket glada och stolta över vår nya utomhusplan - Mellösa
Garden (intill Solgården). Landsbygdsnämnden och Örebro kommun har gjort
renoveringar av staket och investeringar i nya basketkorgar möjliga. Vi är många som
hjälpts åt att få planen i speldugligt skick och vi är otroligt tacksamma för alla
basketföräldrar och styrelsemedlemmar som har slitit tillsammans. Ni är guld värda!
Invigningen och turneringen kommer att starta på lördag den 10 juni klockan 11:00.
Då blir det stor basketfest med musik, dunk- och trepoängsskyttetävling och massor
av spännande matcher! Stefan på Ica Nära bidrar som huvudsponsor med hamburgare,
korv, dricka, kaffe, fika och mycket annat. Alla inkomster av försäljning under dagen
går direkt till klubben. Stort tack till Stefan för detta! Vi har redan fått in många
laganmälningar både från barn- och vuxenlag, men det finns fortfarande lediga
platser. Juniorklassen spelas av barn under 13 år, och i seniorklassen spelar tonåringar
och vuxna! Alla barn som deltar kommer att få priser och extra fina priser kommer att
lottas ut under dagen! Läs mer om turneringen på vår lagsida: www.laget.se/
smaifbasket och anmäl dig senast den 2 juni. Vi ser fram emot en fantastisk basketdag
tillsammans!
Efter turneringen gör vi ett sommaruppehåll från våra träningar och kör igång igen
med en ny termin när skolan börjar efter sommarlovet. Då är alla barn från 6 år och
uppåt välkomna att komma och prova på! Vill du börja spela, eller vill du kanske
engagera dig som förälder? Hör av dig!
Kontaktperson Basket:
Martin Karlsson 070-9584344
smaifbasket@gmail.com

Stora Mellösa/Åsbyvikens IF
Tingstadsvallen
715 72 Stora Mellösa
Bankgiro: 5713-3654
Hemsida: www.smaif.se

Kontaktperson
Huvudstyrelsen:
Bo Johansson
tel: 073-920 07 01
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Rapport från Gymnastiken
Nu har vår verksamhet sommaruppehåll. Vi hälsar alla motionärer välkomna tillbaka
vecka 36 när vi drar igång med passen igen.
Passa på att använda motionsspåret och utegymmet under sommaren.
Vi önskar alla en skön sommar
Kontaktperson Gymnastik:
Frida Sääksjärvi. 073-977 22 56
Vill Du hyra klubblokalen på IP?
Kontakta i så fall Ulf på telefon 445392 eller 070-3689294.
Veteranträning – Kul med boll.
För ungdomar mellan 25 – 70 år på Tingstadsvallen på lördagar mellan kl. 9 – 10.
Inga förkunskaper, bara ett glatt humör behövs.

Du som har spelkort med 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.
Du som inte är medlem…
Gör slag i saken och stöd vår fina och breda idrottsverksamhet.
Medlemsavgiften inbetalas till SMÅ IF huvudstyrelse på:
Bankgiro: 5713-3654
Avgiften är för ungdom t.o.m. det år man fyller 20 år, 100:-, Vuxen 150:-, och
Familj 300:- (två vuxna samt barn som under år 2017 är 20 år eller yngre och
boende på samma adress).
Notera namn och födelsenummer på ALLA i familjen, så att huvudstyrelsen kan
skicka ut medlemskort.
Du kan meddela kompletterande uppgifter via e-post:
medlem@smaif.se
Nästa nummer av SMÅ Nytt utkommer i augusti 2017.
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