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Uppå Tå, Heja SMÅ!!
Nu står snart vintern för dörren. Gillas av somliga och ogillas av andra, men man får
acceptera årstidens växlingar. Kommer vi bara över årsskiftet, så finns ljuset åter i
tunneln och fröpåsarna kan förberedas igen. Handbollen och innebandyn forsätter att
utveckla sin verksamhet, med ett ökande deltagarantal. Gymnastikens barn- och
vuxenjumpa lockar många, liksom den nystartade basketsektionen. Seniorfotbollen
klarade en mittenplacerig i division 5 och ungdomslagen fyller på nerifrån med unga
lirare, så att nya lag kan startas. Utegymmet har gett många spänstiga Mellsingar en
fin tummelplats liksom motionsspåret. Tennis/basketbollplanen (Mellösa Garden)
bakom gamla bastun har under året färdigställts.
Det är även roligt att kunna berätta, att SMÅ IF nu har 817 (f. år 787) betalande
medlemmar, en ökning som vi tror är ett bevis på att vi driver vår verksamhet på rätt
sätt. Vi bifogar nu vårt medlemsblad för 2018 och hoppas på att alla våra gamla
medlemmar, men även nya ska stödja oss 2018.
Du kan läsa mer om sektionernas verksamheter nedan och vilka som är
kontaktpersoner. Slå gärna en signal om Du undrar över något.
SMÅ IF tackar alla som stöttat oss under året. Sponsorer, medlemmar, föräldrar, alla
våra duktiga ledare, domare, idrottare och alla Ni andra som bidragit med stora
insatser för SMÅ IF. Ett speciellt TACK riktar vi till Örebro Kommuns Fritidsnämnd
för all hjälp med Mellösa Garden och Landsbygdsnämnden för bidraget, så vi får
möjlighet att utveckla vårt utegym.
SMÅ IF önskar Er alla en riktig God Jul och Gott Nytt År!
Bo Eklund
Vår eminente skidspårmakare har gått ur tiden. Bo var verkligen
energisk med att hjälpa oss med skidspåren oavsett väder. Vem tar
över nu? Men vi tror att Bo sitter där uppe i himlen och planerar
skidspåren även för vintern 2018. Tack Bo för stora insatser för alla
skidentusiaster!

Julmarknad lördagen den 2/12 kl. 10 – 14 vid ICAnära i Mellösa
Vill Du deltaga som försäljare, kontakta då Alf på telefon 070-5589939 eller Ulf på
telefon 070-3689294.
Rapport från Fotbollen
Vi vill börja med att tacka ledare, funktionärer, supportar, sponsorer och inte minst
alla aktiva spelare för ert engagemang, på och omkring våra aktiviteter under 2017
som vi har haft nöjet att se.
Nu börjar vi blicka fram mot 2018, där vi hoppas på att vi kan öka vårt intresse för
oss/er som bor i St Mellösa med omnejd.
För detta behöver vi fler som kan stödja och engagera sig i vår verksamhet. Ni som
är intresserade av att hjälpa till, stort som smått, hör av er till oss i styrelsen eller våra
ledare om vad ni kan hjälpa till eller stödja oss med.
Väl mött på Tingstadsvallen 2018
Kontaktperson Fotboll:
Gert Malmkvist
tel: 070-850 14 63
Rapport från Innebandyn
Innebandysektionen rullar på. Det är fullt upp med träningar och matcher! Sju lag i
seriespel och ett yngre som tränar. I skrivande stund har vi 116 licenserade spelare
och ytterligare några på gång in eller som valt att träna. Seniorlaget dras med
spelarbrist. Fyra av ungdomslagen spelar serie Örebro/Västmanland, så det blir
många resor vilket vi ser som ett problem. Alla ungdomslag har just genomfört en
försäljning av Newbody som gått väldigt bra. Seniorerna säljer bingolotter till
uppesittarkvällen. Det pågår en försäljning av en ny sektionsoverall som också går
bra (runt 80 sålda).
Kontaktperson Innebandy:
Johan Nilsson
070-424 0287
Våra solceller
Vår installation av solceller på taket på klubbstugan gör oss gott. Vi kan se att det har
producerats mer än 50.000 kWh fram till 1:a november.
Ansvarig utgivare:
Alf Nilsson
alf.nilsson@telia.com
Ulf Schwerin
ulf.schwerin@hotmail.se
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Rapport från Handbollen
Handbollen är mitt uppe i säsongen. Vi har för närvarande två träningsgrupper.
Flickor födda 05-06 har inlett serien på ett mycket imponerande sätt och är hittills
obesegrade i sin serie. Den andra träningsgruppen innehåller flickor och pojkar födda
08-10. De tränar på och har även spelat en träningsmatch mot Örebro Sportklubbs
pojkar 07 där spelet och glädjen verkligen såg bra ut. 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
Nu är det bara några få veckor kvar på terminen. Passa på att besöka oss på de sista
passen innan jul.
Vi drar igång med vår verksamhet vecka 3 igen. Då är alla vuxenpass gratis.
Bamsegympan kommer inte påbörjas förrän vecka 5, föranmälan krävs som vanligt.
Håll utkik efter vår affisch samt på vår Facebook-grupp efter mer information som
kommer i januari.
Tack för den här terminen.
Kontaktperson Gymnastik:
Frida Sääksjärvi. 073-977 22 56
Ny ordförande till årsmötet
Det är dags att börja fundera på att välja ny ordförande i SMÅ IF:s huvudstyrelse.
Jag har nu bestämt mig att avböja vidare omval som ordförande. Dags att leta på en ny
kraft att leda huvudstyrelsens arbete.
Jag har nu varit delaktig i SMÅ IF:s görande och verksamhet som
ledamot och ordförande i huvudstyrelsen och fotbollssektionen
sedan slutet på 70-talet med några få års frånvaro på 80 talet.
Det har varit både lättsamt och allvarligt uppdrag
Bo Johansson

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 basket
Vi tycker att det är jätteroligt att vi under denna säsong tagit emot rekordmånga nya
spelare. Just nu är det många tjejer i 6-8 års ålder som har börjat spela i vårt yngre
lag. Vi har spelare från f-klass upp till årskurs 3 i den yngre gruppen. Spelarna i vårt
äldre lag (åk 4+) har under säsongen erbjudits möjlighet till matchspel och har haft
stora framgångar där de bland annat besegrade ett starkt lag från KFUM Örebro i en
EBC-tävling i Tegelbruket. Vi kommer att börja runda av höstterminen med att se
historiens första VM-kvalmatch spelas på hemmaplan då Sverige ska kämpa mot
Ukraina i Stadium Arena. Vi kommer också att hinna med en sista EBC i mitten av
december innan vi gör ett juluppehåll för att dra igång igen när skolan startar i
januari. Vi fortsätter som det ser ut nu att träna i Stora Mellösa skolas idrottshall
under vinterhalvåret. Söndagskvällar 17:00-18:00 för de yngre och 18:00-19:00 för
de äldre.
God fortsättning önskar alla i styrelsen och alla ledare!
Läs mer på www.laget.se/smaifbasket och följ oss på Instagram: smaif_basket
Vi påminner alla som är medlemmar i Stadiums kundklubb om att gå och sponsra
någon av SMÅ IF:s sektioner. Det kostar er ingenting, men SMÅ IF får upp till 3 %
av er bonus. Det kan bli många bollar och tröjor av de kronorna!
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 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
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. SMÅ IF har tack vare det
erhållit 7799 kronor från GRÄSROTEN .
Nästa nummer av SMÅ Nytt utkommer i mars 2018.
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