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Uppå Tå, Heja SMÅ!!
Lördagen den 21 juli hade vi en ny udda aktivitet på Tingstadsvallen. Då besökte
Örebro Hundsällskap med Åsa Tiderman, boende i Väla Odensbacken oss med en
dofttävling för hundar. Det gällde för jyckarna att så snabbt som möjligt leta rätt på
utlagda dofter. Många nöjda deltagare från hela Mellansverige som trivdes i
sommarvärmen, och som berömde oss för vår fina idrottsplats. Välkommen tillbaka
Åsa!
Medlemsantalet är i dags dato 748 betalande medlemmar (817 betalande år 2017), så
vi saknar fortfarande inbetalningar från en del ”gamla” medlemmar för att överstiga
förra året. Se även sidan 4.
Närmast på tur är nu Morotspolen den 18/8 samt höstmarknad med loppis den 1
september tillsammans med ICA Nära. Det blir INGEN julmarknad i år.
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.
Välkommen till halvårsmöte den 26/9 kl. 19.00 på Tingstadsvallen
Val av sektionsstyrelser för fotboll och gymnastik.
Rapport från Framtidskommitten
Höstmarknad-Loppis lördagen den 1/9 kl. 10 – 14 vid ICA Nära
Vill Du delta som försäljare, ring Alf på tel. 070-5589939
Rapport från Fotbollen
Nu är det full fart på fotbollen inför hösten.
Ungdomslagen startar upp sina träningar samt avslutar sommaren med en del cupspel.
Seniorlaget har startat igång seriespelet. De har spelat Gunnar Johanssons cup i
Odensbacken, där de tyvärr förlorade finalen efter straffar.
Kom till Tingstadsvaallen och titta på våra lag, se bra fotboll och träffa trevligt folk.
Morotspoolen genomförs den 18 augusti. I nuläget är det 8 lag anmälda. Kom och
titta på dessa härliga barn när de spelar boll.
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Roger Perssons cup skulle ha genomförts den 11 augusti, men blev tyvärr inställd på
grund av för få anmälda lag. Vi gör ett nytt försök igen nästa år.
Vi i SMÅ IF vill ha en positiv attityd och bra uppträdande. Det ska även gälla våra
viktiga supportrar. Vi äskar att vi/ni försöker heja på VÅRA lag och inte ha en
negativ attityd mot motståndarna eller domarna.
Kontaktperson Fotboll:
Gert Malmkvist
tel: 070-850 14 63
Rapport från Handbollen
Efter en härlig varm sommar så drar handbollen traditionsenligt igång i samband med
skolstarten. Vi inleder säsongen med att likt de senaste åren arbeta på
Segersjödagarna i slutet av augusti.
Efter Segersjödagarna drar vi i gång ett nytt lag för pojkar och flickor födda 09-11.
För mer information om detta se på vår hemsida eller Facebooksida. Vårt flicklag
födda 05-06 drar även de igång säsongen. Nya spelare med bollvana hälsas givetvis
välkomna även där.
Kontaktperson Handboll:
Mattias Lang
073-3611537
handboll@stmellosa.se
Rapport från Basketen
Tack för en underbar 3x3-streetbasketturnering den 2 juni! Inte mindre än 22
deltagande lag kämpade under en svettig men underbar dag på Mellösa Garden. I
U10-klassen tog SMÅ IF hem guldpokalen. Vi kämpade bra även i U13, där det till
slut var KFUM Örebro som slutade som segrare. I vuxenklassen får vi gratulera
Kumla Kings som lyckades slå ut Malagris från Litauen och sedan tog hem guldet i
finalen mot 3x3-tourlaget Z-ballers! I dagens skyttetävlingar fanns det ingen som
kunde mäta sig med de unga spelarna i SMÅ IF, där det blev seger i båda
åldersklasserna för SMÅ IF!
Tack till våra huvudsponsorer: Stefan på ICA-Nära och Zakrisson data. Och tack
igen till alla som hjälpte till innan och under dagen och gjorde evenemanget möjligt!
Vi är även tacksamma för samarbetet med alla på Solgården.
Vi planerar att organisera ytterligare en 3x3-streetbasketturnering under hösten som
riktar sig till barn och vuxna i Stora Mellösa med omnejd. Vi kommer också att börja
erbjuda tillfällen för spelare i alla åldrar att komma och spela
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spontanbasket. Mer info om dessa aktiviteter kommer inom kort.
Dragons basketball drar igång med träningar v.34, söndag den 26 augusti. Klockan
17:00 kör vi säsongens första träningspass utomhus på Mellösa Garden. Vi kommer
sedan att träna streetbasket utomhus så länge vädret tillåter, varje söndag 17:00-18:00.
Eftersom vi har byggt ut med fler korgar kommer barn i olika åldrar att kunna träna
samtidigt. I vinter tränar vi i Stora Mellösa skolas idrottshall.
Kom gärna och prova på om du är nyfiken! Våra yngsta spelare är födda 2012. Vi har
även spelare som går i högstadiet.
Du som är vuxen och känner att du skulle vilja hjälpa till på något sätt. Hör av dig!
Man måste inte vara utbildad tränare för att göra nytta. Ingen kan göra allt, men alla
kan göra något!
Kontaktperson Basket:
Martin Karlsson 070-9584344
smaifbasket@gmail.com, basket@smaif.se, smaif_basket på Instagram,
www.laget.se/smaifbasket
Rapport från Gymnastiken
Vilken härlig sommar det varit. Hoppas ni fick tillfälle någon gång under sommaren
att delta på våra utomhuspass i utegymmet. Vi är glada över hur välbesökt det var.
Vecka 36 drar alla vuxenpass igång. Första veckan är gratis, så passa på att prova alla
olika pass. Vi kommer som tidigare terminer ha pass tisdag, torsdag och söndag kl
19.00. Alla är välkomna. Inga förkunskaper krävs. Det kommer vara 6 olika ledare
och alla med individuella pass. Håll koll på vår Facebookgrupp och affisch som sätts
upp vi ICA Nära.
Vecka 36 drar även Bamsegympan igång. Platserna släpps veckan före och du
behöver föranmäla ditt barn för att få en plats. Det kommer vara två grupper, 3-4 år
och 5-6 år. Mer information om anmälan kommer på affischen och på
Facebookgruppen.
Varmt välkomna till en hälsosam hösttermin med mycket aktivitet och rörelse.
Kontaktperson Gymnastik:
Frida Sääksjärvi. 073-977 22 56
Rapport från Innebandyn
Nu drar innebandysäsongen igång! Vi hoppas att fortsätta att utveckla innebandyn i
Östernärke. Vi är stolta att ha spelare som kommer från hela Östernärke. Vi tränar och
spelar matcher i Odenskolans idrottshall. Sektionsmöten har vi i Tegelhuset
Odensbacken. Förra året deltog vi i 7 serier med ca 120 spelare. Vi börjar närma oss
de största klubbarna i länet på ungdomssidan.
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Men det är lätt att få växtvärk. Vår målsättning är att ha så många som möjligt så
länge som möjligt! Men ändå att de bästa ska stanna och utvecklas hos oss. Inte
alltid så lätt.
Det är dåligt med bra tider i hallen! Alla andra idrotter ska ju också få plats. Tyvärr
måste vi lägga seniorlaget på is ett år på grund av för få spelare. Svårt att få killar
som flyttat att åka sena kvällar till Odensbacken för träning.
Vi kommer även i år att vara en del i Segersjödagarna tillsammans med Handbollen.
Vår uppgift är att bygga och riva tält. Sköta sopor, städning av toaletter och
parkeringen. Besök Segersjödagarna och betala parkeringsavgift så stöttar du SMÅ
IF Innebandy och Handboll.
Vi planerar att ha följande träningsgrupper i Odenskolan i höst: F09-11, P09-11,
F06-08, P06-08 F02-05 och P01-05.
Vill du komma och provträna hör av dig till Johan Nilsson eller Niklas Johansson.
Mer info på Laget.se
Kontaktperson Innebandy:
Johan Nilsson
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 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
Vill Du hyra klubblokalen på IP?
Kontakta i så fall Ulf på telefon 445392 eller 070-3689294
Nästa nummer av Små Nytt utkommer i december 2018.
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