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Uppå Tå, Heja SMÅ!!
Tänk i alla fall vad tiden går fort. Det är nu 35 år sedan SMÅ IF bildades efter
sammanslagningen av Stora Mellösa IF och Åsbyvikens IF. Många ledare och spelare
har passerat revy under åren. Vinster och framgångar har bytts mot nederlag och
bakslag. Men det är väl så det är inom idrotten, att ha förmågan att gå vidare. Det har
vi ju i vår förening verkligen gjort under de här trettiofem åren. Nya lag bildas,
samarbetet med HOiF utvecklas, innebandysektionen växer, en ny basketsektion
bildas med egen arena, Tingstadsvallen utvecklas med gym och motionsspår,
solpaneler investeras på klubbstugan m.m. Listan kan göras lång över vår fina
utveckling under de här åren.
Medlemsantalet är i ökande ( över 800 betalande år 2017) , 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.
Det känns mycket värdefullt för oss i vår förening, 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.
Ny ordförande i SMÅ IF:s Huvudstyrelse
Vid årsmötet i mars valdes Ulf Schwerin till ordförande i SMÅ IF. Ulf kom till Stora
Mellösa IF som spelande fotbollstränare 1978 och har under åren haft en rad olika
ledaruppdrag i föreningen. Den avgående ordföranden Bo Johansson kvarstår i
huvudstyrelsen som mentor till Ulf.
Ny medlem i Framtidskommitten
Vi hälsar Fredrik Thano välkommen som ny medarbetare i vår sponarstuga över
framtida aktiviteter i SMÅ IF, tillsammans med Alf, Helena och Ulf. Fredrik var med
redan i den lyckade familjelördagen den 19 maj, som vi arrangerade i strålande väder
med många besökare och marknadsförsäljare tillsammans med ICA
Nära. Försättning följer i september.

Vill Du hyra klubblokalen på IP?
Kontakta i så fall Ulf på telefon 445392 eller 070-3689294.
Rapport från Fotbollen
Fotbollssäsongen är igång och våra lag spelar och tränar för fullt.
Seniorerna har startat bra och ligger i nuläget tvåa i serien, och har även gått till
åttondels-final i Eksjöhuscup.
Vi genomför fotbollskola för de som är födda 08-12, den 18-20 juni. Inbjudan är på
väg ut.
Roger Perssons cup genomförs vecka 32. Se inbjudan som kommer att finnas på
Facebook och vår hemsida.
Vecka 33 genomför vi morotspoolen. Inbjudan till andra lag skickas ut.
Vi behöver alltid nya krafter och idéer till vår sektion. Så ni som
har idéer, hör av er till mig eller någon i styrelsen
Kontaktperson Fotboll:
Gert Malmkvist
tel: 070-850 14 63
Rapport från Handbollen
Handbollens säsong slutade i vanlig ordning med Järnvägen Cup den 26-27 maj i
Hallsberg. I år var det vårt F05-06 lag som representerar SMÅ IF.
Efter helgen så tar handbollen sommaruppehåll till skolorna börjar i augusti. Till
hösten har vi planer på att dra i gång ett pojk och flicklag födda 09-11. Finns det
någon ledare därute som skulle kunna tänka sig att ta sig an det gänget, så hör av dig
till undertecknad! För starttider till hösten, håll koll på vår hemsida.
Tills dess, ha en riktigt skön sommar!
Kontaktperson Handboll:
Mattias Lang
073-3611537
handboll@stmellosa.se
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.
Ansvarig utgivare:
Alf Nilsson
alf.nilsson@telia.com
Ulf Schwerin
ulf.schwerin@hotmail.se
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Rapport från Basketen
Till att börja med vill vi tacka alla underbara lagföräldrar som varit helt ovärderliga i
arbetet med utbyggnaden av Mellösa Garden. Utan er hade vi aldrig lyckats få allt
färdigt till vår turnering. Vår tacksamhet går inte att beskriva med ord.
Våra spelare tar snart ett välförtjänt sommaruppehåll efter en lång intensiv säsong
med både träningar och matcher. Vi kör igång igen när höstterminen startar. Det har
också varit riktigt roligt att se vårt helt nya gäng födda 2012, som i "kul med boll" fått
prova på både basket, fotboll och innebandy. Både tränare och barn har varit väldigt
nöjda och vi tror att vi säkert kommer att få ett antal nya medlemmar i våra olika
sektioner efter sommaren!
Det som återstår av säsongen är den största händelsen hittills för basketsektionen.
Tack vare hårt arbete, ekonomisk stöttning från Svenska Basketförbundet och Örebro
Läns Idrottsförbund, och framförallt ett otroligt engagemang från föräldrar har vi nu
lyckats få upp ytterligare fyra höj- och sänkbara basketkorgar till Mellösa Garden.
Detta ska firas ordentligt! Vi ordnar en 3x3-basketturnering lördag den 2 juni på
Mellösa Garden! Vi har ca 20 anmälda lag från många olika klubbar i Mellansverige,
men även långväga gäster från Litauen!
Kom och besök Mellösa Garden och titta på vår turnering som pågår under hela
lördagen! Vår huvudsponsor är ICA Nära som också finns på plats med försäljning av
nygrillade hamburgare och massor av annat gott! Barn från 7 år upp till 18 kommer att
spela på förmiddagen (från 09:00) och vuxna spelar på eftermiddagen!
SMÅ IF DRAGONS BASKETBALL önskar er alla en riktigt skön sommar! Vi ses på
basketplanen!
Kontaktperson Basket:
Martin Karlsson 070-9584344
smaifbasket@gmail.com, basket@smaif.se, smaif_basket på Instagram,
www.laget.se/smaifbasket
Rapport från Innebandyn
Innebandyn har uppehåll på nästan all verksamhet. Det är ett lag som ska åka på en
sommarcup helgen efter midsommar.
I övrigt kan sägas att vi inte kommer att ha något seniorlag nästa säsong. Nya lag blir
för flickor 09-11 och pojkar 09-11.
Vi kommer troligtvis att jobba på Segersjö-dagarna precis som tidigare år.
Alla matchställ som är ute hos spelare ska lämnas in snarast!
Kontaktperson Innebandy:
Johan Nilsson
070-424 0287
Stora Mellösa/Åsbyvikens IF
Tingstadsvallen
715 72 Stora Mellösa
Bankgiro: 5713-3654
Hemsida: www.smaif.se

Kontaktperson
Huvudstyrelsen:
Ulf Schwerin
tel: 070-368 92 94
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Rapport från Gymnastiken
Just nu har vi sommaruppehåll från vår inomhusverksamhet. Men håll ögonen öppna
på vår Facebook-grupp då det är några ledare som planerar att köra utomhuspass i
gymmet på IP. Då är alla välkomna!
Passa på att nyttja gymmet och spåret under sommaren. Så ses vi inomhus vecka 36.
Kontaktperson Gymnastik:
Frida Sääksjärvi. 073-977 22 56
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 2018 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
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.
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.
Ett stort TACK till
PRO, ICA Nära, Familjen Sundh, Luftlek, Försäljare och alla andra som gjorde årets
FAMILJEDAG den 19 maj till en fin dag.
Nästa nummer av Små Nytt utkommer i augusti 2018.

4

