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Uppå Tå, Heja SMÅ!! 
 
Hösten är i antågande och fotbollen rullar nu på med en spännande avslutning för A-
laget och serie- och poolspel för ungdomslagen. Innebandyn, handbollen. 
gymnastiken och basketen flyttar nu in verksamheterna för höstens alla träningar och 
matcher. 
Förhoppningsvis blir reparationerna i Odenskolan och Mellösaskolans gymnastiksalar 
snart klara, vilket påvverkar vår verksamhet oerhört mycket. 
Tyvärr har vi tappat ett antal inbetalningar av medlemsavgifter, mycket beroende på 
ombyggnationen av gymnastiksalen i Mellösaskolan. Även några s.k. ”trogna” 
medlemmar hoppas vi ska komma tillbaka och stödja oss med sitt medlemskap igen. 
Se även sidan 4. 
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. 

Höstmarknad med loppis, lördagen den 31/8 kl. 10 – 14 vid ICA nära 
Ring Alf tel. 070-5589939 om Du vill vara med som försäljare.  

Morotssponsorer 
Ett stort tack till Bröderna Karlsson i Hjälmarsholm, som under många år sponsrat vår 
Morotspool med morötter. Vi tackar Johan Jansson i Röhammars Gårdsbutik. för att 
han med kort varsel sponsrade i år med morötter och räddade vårt fotbollsevenemang. 



Rapport från Handbollen 
Hoppas alla har haft en fin sommar.  I och med att skolan börjar så börjar även 
handbollen. Vårat flicklag födda 05 drar igång direkt med en försäsong innan 
seriespelet drar igång andra helgen i oktober, medan yngre lag planeras starta när 
renoveringen av Odenskolans idrottshall är klar i oktober. Traditionsenligt startar 
säsongen med arbete på Segersjödagarna med städ och parkeringsuppgifter. En viktig 
inkomst för sektionen. 
 
Kontaktperson Handboll: 
Mattias Lang tel: 073-3611537 

 
Rapport från Fotbollen 

I sommar har vi genomfört Morotspoolen, med ca 90 spelare i sex lag. 
Vi har även genomfört Roger Perssons cup, med sex lag, där ICA Galaxy tog hem 
segern. 
Ett stort tack till alla ledare som gör detta möjligt, som lägger sin fritid på SMÅ IF 
fotboll för St Mellösas bästa. 
Vi har ett seniorlag som leder Div 5, med stor möjlighet att gå upp till Div 4, så hjälp 
laget och kom till Tingstadsvallen och heja på laget. 
Vi har ett antal ungdomslag som genomför bra fotboll. Besök även dessa matcher 
och stötta våra ungdomar. 
SMÅ IF Fotboll, behöver inför år 2020, mer stöttning med folk omkring vår 
verksamhet. Vi som är aktiva i SMÅ IF, får lägga ner mycket tid på 
vår fritid för att vi i St Mellösa ska ha fotbollsverksamhet för alla 
våra lag. 
Så ni som kan tänkas hjälpa till inför och under 2020, stora som små 
uppgifter. Hör av er så hjälper vi er att hitta något som passar er för 
att stötta SMÅ IF. 
 
Kontaktperson Fotboll: 
Gert Malmkvist tel: 070-850 14 63 

 
Rapport från Gymnastiken 

Nu är snart hösten här och en hel gympatermin ligger framför oss. Hoppas ni har haft 
tillfälle att besöka utegymmet under sommaren, eller tagit en runda i motionsspåret. 
På grund av förseningar i renoveringen av Stora Mellösa skolas gymnastiksal kan vi 
inte starta höstterminen där som vi planerat för. Vi kommer börja terminen där vi 
avslutade vårterminen, i Aulan vid Odenskolan, vi tror och hoppas              forts sid 3  
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att vi kommer fortsätta med tre pass i veckan, tis, tors och sön kl 19-20. Mer 
information kommer i vår facebookgrupp. Terminsstart är v 37. Då är alla pass gratis. 
Vår förhoppning är att flytta tillbaka passen till stora Mellösa skolans gympasal så 
snart den är färdig. 
Varmt välkomna! 
Då det inte går att genomföra Bamsegympan utan gymnastiksal så blir det en kortare 
termin för barnen, ett smakprov inför vårterminen då vi kommer vara igång för fullt. 
Det kommer bli fem tillfällen mellan höstlov och jul. Priset är då självklart halverat. 
För barn 3-5 år, söndagar kl 10. Föranmälan krävs och mer info om anmälan och tider 
kommer i Facebook gruppen. 
Gå med i vår Facebook grupp ”små if gymnastiken”, där vi lägger ut planering för 
termin och information om passen. 

Kontaktperson Gymnastik: 
Frida Sääksjärvi tel: 073-977 22 56 
handboll@stmellosa.se 

 
Rapport från Basketen 

Vår utomhusturnering i juni med stöd från Landsbygdsnämnden, ICA Nära, Njie, En 
bulle i ugnen och Oliv & Te blev en succé och startskottet för en basketsommar med 
spontanbasket varje söndagkväll på Mellösa Garden. Barn och vuxna i alla åldrar har 
varit på plats och haft kul tillsammans! Gå gärna med i facebookgruppen 
”Spontanbasket på Mellösa Garden” om du är nyfiken och sugen på att vara med. 
Både barn och vuxna är välkomna eftersom korgarna går att höja och sänka. 
Nu är alla barn från f-klass och uppåt välkomna på höstterminens första träning med 
våra lag. Den 25 augusti klockan 18:00 tränar vi utomhus på Mellösa Garden. Du kan 
spela med oss oavsett om du tränar för att ha kul eller om du vill spela matcher mot 
andra lag. Vi delar oss i grupper baserat på ålder och ambitionsnivå. Det viktigaste för 
oss är att alla har kul tillsammans. När hösten kommer och Odenskolans idrottshall 
fått ett nytt golv kommer vi att träna där på söndagskvällarna. Ta med en kompis och 
kom och testa! Vi ses på planen! 
 
Kontaktperson Basket:  
Martin Karlsson tel: 070-9584344 
smaifbasket@gmail.com, basket@smaif.se, smaif_basket på Instagram, 
www.laget.se/smaifbasket 

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 Innebandyn 
 
En ny säsong är igång,några lag har börjat träna.  
Väldigt annorlunda och lite konstigt faktiskt, lagen får träna i Brickebacken på 
grund av golvbytet men vi hoppas att det blir bra och att de håller tidsplanen och är 
klara till 1 oktober. 
Innebandyn kommer i år ha 5 lag i seriespel och två lag i poolspel. 
Innebandysektionen startades 1989 och spelade sin första säsong 89/90. Det gör oss 
till en av länets äldsta klubbar som fortfarande är aktiv ! 
 
Kontaktperson Innebandy: 
Johan Nilsson tel: 070-424 0287 

Medlemsrabatt hos HE:s Färggross AB Happy Homes, Ormestagatan i Örebro 
Om Du visar upp ditt medlemskort i SMÅ IF, så registrerar vi Dig i systemet och Du 
erhåller 25% rabatt på färg (gäller ej nedsatta varor). Du får även ta del av 
tapetrabatter.  

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 2019 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 

 
Vill Du hyra klubblokalen på IP?  

Kontakta i så fall Ulf på telefon 445392 eller 070-3689294  
 

Du som har lämnar in tips på Svenska Spel. 
Registrera Ditt leg. på Svenska Spel, när Du lämnar in Ditt tips och tala om att Du 
supporterar SMÅ IF. Då får vi lite ”provis ” på Din insats. SMÅ IF fick från 
Gräsroten för året 2018, 7.493:-. Vi tackar alla som 
supporterat oss.  
 

Kul med boll. 
För glättiga, pigga motionärer lördagar kl. 9 – 10 på 
Tingstadsvallen.  

Nästa nummer av Små Nytt utkommer i december 2019. 
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