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Uppå Tå, Heja SMÅ!! 
 
Hipp, Hipp Hurra, nu börjar vi i SMÅ IF äntligen må bra! Pandemin har 
förhoppningsvis släppt greppet, så nu börjar vi komma in i normala rutiner igen. 
Basketplanen har utrustats med ett fint trägolv i blått och gult, som finansierats med 
bidrag från Landsbygdsnämnden och RF- SISU. A-planen på Tingstadsvallen 
kommer under sommaren att toppdressas och gräsklippningen kommer att få utökad 
klipptid. Gymmet, padelbanorna och motionsspåret står redo att ta emot nya besökare. 
Kort sagt, vi är på banan igen. 
Som vanligt vädjar vi om att medlemsavgifterna, som är ett mycket viktigt tillskott i 
vår verksamhet betalas. Vi saknar fortfarande inbetalningar från s.k. ”gamla” 
medlemmar, men naturligtvis välkomnar vi även nya ( kanske nyinflyttade). Se mer 
på 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. 
SMÅ IF önskar alla våra medlemmar, sponsorer och aktiva en glad sommar. 
Marcus Ericsson vore livrädd för konkurrensen, om han såg trafiken på 
Göksholmsvägen.  
Ny ordförande i huvudstyrelsen 
Vid årsmötet den 30/3 valdes Calle Holmqvist till ny ordförande. Calle är 36 år och 
infödd Mellsabo. Calle har varit vice ordförande under några år, så han är redo för de 
uppgifter som väntar. Calle är aktiv inom fotbollen, jobbar inom rör- och 
byggbranschen och är en tusenkonstnär på att fixa möjliga och omöjliga 
arbetsuppgifter. 



Rapport från Gymnastiken 
Vi tackar alla barn och vuxna för den här terminen och ser fram emot en härlig 
sommar. Passa på att träna styrka i vårt utegym eller en löprunda i spåret runt 
Tingstadsvallen. 
Till hösten söker vi fler ledare, framför allt fler barnledare. Vi skulle behöva en 
Bamsegympaledare till dem minsta barnen födda 2019. Har du barn i den åldern och 
är nyfiken på att leda Bamsegympa, så hör av dig så berättar vi mer. Likaså om du är 
intresserad av att leda något annat både för barn, ungdomar och vuxna. 
Vuxenpassen för höstterminen startar v36, då är passen gratis. Bamsegympan 
kommer starta något senare in på terminen, men blir som vanligt 10 gånger. 
Vi ser fram emot att träffa er alla till hösten, håll utkik på vår Facebookgrupp för mer 
info om våra pass. 
 
Kontaktperson Gymnastik: 
Frida Sääksjärvi tel: 073-977 22 56 
handboll@stmellosa.se 

Rapport från Handbollen 
Handbollsektionen njuter för närvarande av ett sommaruppehåll.   
Till hösten siktar vi på att fortsätta våran verksamhet för pojkar och flickor födda 
2012-2014. Mer information kommer närmare skolstarten.  
 
Kontaktperson Handboll: 
Mattias Lang tel: 073-3611537 
 

Rapport från Fotbollen 
Verksamheten flyter på. Herrlaget har haft en del oavgjorda matcher under säsongen 
men ligger på övre delen av tabellen. Damerna har det lite tuffare och vi hoppas att 
tjejerna fortsätter att kämpa vidare på träningar och matcher. Stor eloge till tränare 
Anneli som gör ett hästjobb här. 
Vid Tingstadsvallen håller robotklipparna på att installeras och gräsplanen ska under 
uppehållet toppdressas. 
Många har frågat om fotbollsskolan. Vi kommer att genomföra en minivariant av den 
i augusti. Vi återkommer med exakt datum då några detaljer återstår. 
Fram tills dess får Ni ha en fantastiskt sommar! 
 
Kontaktperson Fotboll: 
Henrik Ödfors 
henrik.odfors@smaif.se 
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Ulf Schwerin 
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Rapport från Innebandyn 
Alla 17 ledare har haft ett avslutande ledarmöte där vi summerat säsongen och 
planerat för hösten. Vi tackar alla spelare och ledare för den gångna säsongen! 
Innebandyn som alltid håller till i Odensbacken kommer att starta säsongen i Stora 
Mellösa. Vi kommer att börja med en uppstart i augusti på Mellösa Garden utomhus. 
Inbjudan kommer till alla spelare.  
Alla är välkomna spela innebandy i höst! 
 
Kontaktperson Innebandy: 
Johan Nilsson tel: 070-424 0287 

 
Rapport från Basketen 

Tack vare bidrag från RF-SISU och Landsbygdsnämnden kan vi nu med glädje 
meddela att SMÅ IF kunnat investera i ett multisportgolv till vår spontanidrottsarena 
Mellösa Garden. Ett otroligt stort tack till alla som hjälpts åt att lägga golvet under två 
dagar. Golvet kommer att innebära helt nya möjligheter för både spontan och 
organiserad aktivitet. Det har redan premiärspelats både innebandy och basket, och 
det kommer nog att bli många utomhusturneringar framöver. Det går utmärkt att spela 
med inomhusskor, men det är inget krav. SMÅ IF spontanidrottssektion kommer att 
anordna massor av aktiviteter på Mellösa Garden under sommaren. Mer information 
om detta kommer inom kort. Mellösa Garden kommer även fortsättningsvis att vara 
öppet för alla, dygnet runt och året runt. Alla är välkomna och vi tar hand om 
idrottsplatsen tillsammans. Passa på att komma förbi och ta en fika eller grilla något 
vid vår nya fina grillplats. Det går också att spela bordtennis inne i stugan intill 
planen. Hör av er om ni undrar något. 
Vi kommer att hålla en nyinvigning av Mellösa Garden lördag den 2 juli klockan 
10:00. 
Sommarbasket spelas hela sommarlovet varje söndag klockan 20:00. Både vuxna och 
barn/ungdomar är välkomna.  
När skolan startar kommer vi att dra igång barnens träningar igen. 
Nu önskar vi er en riktigt fin sommar full av rörelse och glädje! 
 
Kontaktperson Basket: 
Sektionsordförande och coach 
Martin Karlsson tel: 070-9584344 
laget.se/smaifbasket 
dragons3x3 på Instagram 
 

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 

3 



Välkommen till veteran-innebandy på Mellösa Garden. 
Lördagar kl 9 - 10. Tag med klubba. 
  

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 2021 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 
 

Medlemsrabatter 
Som medlem i SMÅ IF får Du vid uppvisande av medlemskort rabatt vid inköp från 
HE:s Färg AB Happy Homes, så registrerar vi Dig i systemet och Du erhåller 25 % 
rabatt på färg ( gäller ej nedsatta varor). Du får även ta del av tapetrabatter. 
Medlemsrabatt lämnas för intervallservice hos BoBo:s Däck Stora Mellösa. Visa 
medlemskortet. 

Du som har/lämnar in tips på Svenska Spel. 
När Du lämnar in Ditt tips på Svenska Spel, så talar Du om att Du supporterar SMÅ 
IF. OBS Registrera Ditt spelkort på Svenska Spel! Då får vi lite ”provis” på Din 
insats.  
 

Som medlem i SMÅ IF kan du hyra klubblokalen på IP. 
Kontakta i så fall Ulf på telefon 070-3689294  
 
Nästa nummer av SMÅ IF Nytt utkommer i augusti 2022. 
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