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Uppå Tå, Heja SMÅ!!
Hej igen! Nu är vi tillbaka med ett nytt nummer av SMÅ Nytt. Vi vill gärna
rapportera att SMÅ IF verkligen inte legat på latsidan under sommaren. Magnus
Jonsson och hans fotbollskompisar har snickrat till två nya fina avbytarbås, Hasse
Larsson har i samråd med Trädgårdsteknik sett till att fotbollsplanen fått en ordentlig
genomgång och Jimmy Larsson från Stora Mellösa Åkeri har grusat upp parkeringen.
Det är verkligen roligt att se hur många som utnyttjar motionsspåret och gymmet,
vilket ger fint flås inför höstens påfrestningar. Motionsspåret kommer i oktober att
beläggas med nytt sågspån för ett ännu mjukare underlag. Tennis/basketplanen har
målats med linjer för singelspel och nya tennisnätstolpar har monterats. Handbollen
och innebandyn är i full fart med att planera och samarbeta inför Segersjödagarna i
slutet av augusti. Även pensionärsföreningarna utnyttjar Tingstadsvallen för olika
aktiviteter, vilket vi tycker är trevligt.
Medlemsantalet till dags dato är 767 betalande, vilket är en glädjande ökning mot
föregående år vid samma tidpunkt med 63 st. Målsättningen för år 2017 var 800 st. Vi
saknar fortfarande inbetalningar från en del ”gamla” medlemmar som
förhoppningsvis kan hjälpa oss att uppnå målsättningen. Se även sidan 4.
Vi är glada att vi genom SMÅ Nytt har möjlighet att hålla den löpande kontakten med
våra medlemmar och sponsorer och på så sätt kunna informera om vår omfattande
verksamhet.
Du kan läsa mer om sektionernas verksamheter på kommande sidor och vilka som är
kontaktpersoner. Kontakta gärna ledarna om Du undrar över något.
Vill Du hyra klubblokalen på IP?
Kontakta i så fall Ulf på telefon 445392 eller 070-3689294.
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.
Nästa nummer av SMÅ Nytt utkommer i december 2017.

Rapport från Fotbollen
Vi avslutade våren med att genomföra en fotbollskola, med 43 deltagare.
Våra fotbollslag har under sommaren deltagit i en del cuper, där seniorerna vann
Gunnar Johansson Cup (SMÅ-HOIF-Kilsmo deltog).
Roger Perssons cup är genomfört. Sex lag deltog. Åsbyviken stod som slutsegrare,
Tingan Boys kom tvåa och Fotboll Total slutade trea.
Vi genomför morotspoolen den 19 augusti, med idag 8 lag anmälda.
Det har byggts nya avbytarbås vid A-plan.
Vi hoppas att det kommer fler åskådare till våra hemmamatcher.
2016 vann SMÅ IF publikligan i de lokala serierna (till div 4) och det hoppas vi göra
även i år. Men vi ligger nu trea, så det behövs fler till publiken, för att vinna detta.
Kontaktperson Fotboll:
Gert Malmkvist
tel: 070-850 14 63
Rapport från Innebandyn
En ny innebandysäsongen drar igång nu !
Efter förra årets rekordsäsong i antalet aktiva utövare så går vi in i denna säsong
starkare än någonsin !
Vissa lag är redan igång med sina träningar. Vi kommer i år att ha sju lag i seriespel
med hemma/bortamatcher och trycket i hallen är stort.
Ordinarie matchdag för hemmamatcher kommer att vara söndagar och i nuläget är 53
hemmamatcher inplanerade !
Innebandy sektionen kommer att jobba under Segersjö dagarna 26-27/8. Vi har även
två försäljningar inplanerade under säsongen.
Kontaktperson Innebandy:
Johan Nilsson
070-424 0287
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.

Ansvarig utgivare:
Alf Nilsson
alf.nilsson@telia.com
Ulf Schwerin
ulf.schwerin@hotmail.se
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Rapport från Handbollen
Efter sommaruppehållet så drar handbollsträningarna i gång lagom till skolstart. Vi
startar upp lagen för Flickor och Pojkar 05-06. De yngsta laget hoppas vi kunna starta
i början av September. Till detta lag söker vi idagsläget en huvudtränare till. Så är det
någon som är intresserad så får man jättegärna höra av sig till undertecknad.
Annars ligger mycket fokus nu på Segersjödagarna den 26-27 augusti där handbollen
tillsammans med innebandysektionen tar hand om bland annat parkering och städning.
Nya spelare hälsas som vanligt välkomna att komma på träningar och prova på. Vi
tränar tisdagar och torsdagar i Odenskolans idrottshall. För ytterligare information
besök vår hemsida.
Kontaktperson Handboll:
Mattias Lang
073-3611537
handboll@stmellosa.se
Rapport från Gymnastiken
Välkomna vecka 36 när vi drar igång vår hösttermin. Första veckan är alla pass gratis.
Håll utkik efter vår affisch och på vår Facebook-grupp, småif gymnastiken, för mer
information.
Vår preliminära planering ser ut som följande;
Vuxenpass
Tis kl 19; Core, styrka, intervallträning.
Tors kl 19; kondition
Sön kl 19; styrka, funktionell träning.
Barnpass
Sön kl 13; redskapsgymnastik 7-10 år
Sön kl 15; Bamsegympa 3-4 år
Sön kl 16; Bamsegympa 5-6 år
Kontaktperson Gymnastik:
Frida Sääksjärvi. 073-977 22 56
Rapport från basket
Det är glädjande att se så många spelare i olika åldrar på vår nya basketplan - Mellösa
Garden. Många gånger under sommaren har stora som små träffats för
fort sidan 4
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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och ha kul tillsammans. Vi hoppas och tror att trenden håller i sig!
Basketsektionen förstärker inför hösten med en ny assisterande coach - James
Soares. James är en baskettalang från Kap Verde som nu spelar i KFUM Örebro och
bor i Stora Mellösa. James har varit till stor hjälp under vårterminen och alla tränare
och spelare är otroligt glada att han nu vill gå in i en mer aktiv tränarroll.
Välkommen!
Sommarens streetbasketturnering var så lyckad att vi inte kan vänta ända till nästa
sommar innan vi anordnar en ny turnering. Vi kommer därför att köra ännu en
turnering redan i september på Mellösa Garden. Mer information kommer inom
kort!
Den 4:e september drar vi igång höstterminens träningar. Alla som vill komma och
testa på basket är hjärtligt välkomna att testa ett par gånger utan kostnad. Vi kommer
att börja träna utomhus på Mellösa Garden på söndagskvällar. Yngre spelare
(årskurs F-3) tränar 17.00-18.00 och äldre spelare (årskurs 4 och uppåt) tränar 18.00
-19.00. När det blir kallare ute kommer vi att köra våra träningar inomhus i Stora
Mellösa skolas idrottshall. Tjejer och killar spelar tillsammans och vi spelar för att
det är kul!
Vill ditt företag sponsra oss eller vill du hjälpa till på träningarna? Hör av dig till
oss.
Tränare: Martin Karlsson (0709584344), Henrik Barth, Andreas Carlsson, James
Soares
Lagsida: http://idrottonline.se/StoraMellosa-AsbyvikensIF-Basket/
E-post: basket@smaif.se
Följ oss på Instagram: @smaif_basket
Kontaktperson Basket:
Martin Karlsson 070-9584344
smaifbasket@gmail.com
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:
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