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Uppå Tå, Heja SMÅ!! 
 
Efter en mycket tung period både sportsligt och ekonomiskt, börjar vi nu se ljuset i 
tunneln. Det märks tydligt nu på Tingstadsvallen, med alla tillströmmande fotbolls- 
och padelspelare samt aktiviteter på gymmet. Pandemin har gjort att vi tappat ca. 100 
medlemmar, så vi får nu hoppas att alla våra aktiva hittar tillbaka till sin idrott igen. 
Utegymmet har kompletterats med en ny knäböjstation, som bekostats av 
Landsbygdsenheten, vilket vi naturligtvis är mycket tacksamma för. Två nya 
”padelburar ” kommer säkerligen också bidraga med att det blir full fart på 
Tingstadsvallen.  
Vi får tacka Gert Malmkvist, som nu avslutar sin ledargärning för hans stora insatser 
under många år för vår förening. En riktig kämpe! Läs mer om Gerts arbete på sidan 
2. 
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. 

Rapport från Handbollen 
Nu är sommaren här och med det går handbollen på semesterledigt. Till skolstarten 
hoppas vi kunna starta igång vårat tjejlag F-05 igen och eventuellt något mer yngre 
lag om intresse finns. Finns det någon som känner sig intresserad av att dra igång ett 
knattelag, kontakta mig!   
Vi ses och hörs till hösten!  
 
Kontaktperson Handboll: 
Mattias Lang tel: 073-3611537 



Rapport från Fotbollen 
Gert Malmkvist har ordet: 
Jag har meddelat att jag nu avgår som ordförande i SMÅ IF Fotbollssektion. 
Jag började som spelare när jag var 18 år och spelade min sista seniormatch som 47-
åring och har varit ungdomsledare under 16 år 
Har suttit i styrelsen under 14 år och har nu nästan suttit som ordförande i tio år. 
Vad har hänt under dessa 10 år då jag var ordförande: 
Vi har ett herrlag som har varit nere i Div 7 men spelar nu i Div 4 
Vi har ett damlag i samarbete med HOIF som spelar i Div 4 
Vi har både pojk och flicklag som inte är blandade. 
Vi har fått två ledare som fått utmärkelsen som ”årets ledare” i Örebro läns 
föreningsråd. 
Vi har enhetliga matchställ för alla lag, som gör att spelarna har snygga kläder. 
Vi har startat igång Roger Perssons cup som är en väldigt uppskattad cup. 
Jag har skapat ”ledarpärmen” som är ett styrdokument för SMÅ IF Fotbolls-
verksamhet. 
SMÅ IF Fotboll har ett år  blivit utsedd till riksfinalen avseende årets förening där vi 
var Örebro läns kandidat, mycket tack vare styrdokumentet. 
Samt mycket mer, så som fotbollskola, Morotspoolen Valborg. 
Dessa år har varit slitsamma, så jag hoppas att ni får tag i någon ny som vill driva 
SMÅ IF Fotboll framåt i tiden. 
Glöm inte att visa uppskattning till alla dessa ledare som finns i SMÅ IF, som gör 
detta för St Mellösa och dess invånare: Barn- Ungdomar-Vuxna med Ulf Schwerin-
Hans Larsson och Inger Larsson i spetsen, utan dessa så blir det mycket att hantera 
för andra. 
Tack för dessa år, ses någon gång på IP 
Heja SMÅ upp på tå. 
Vill Du veta mer om fotbollsverksamheten, gå då in på SMÅ IF fotboll-Facebook 
eller SMÅ IF:s hemsida.  

SMÅ IF Nytt 
Utges av SMÅ IF 
Stora Mellösa/Åsbyvikens IF 

Ansvarig utgivare: 
Alf Nilsson 
alf.nilsson@telia.com 
Ulf Schwerin 
ulf.schwerin@hotmail.se 
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Rapport från Gymnastiken 
Nu har äntligen vissa av restriktionerna släppt och vi har kunnat dra igång lite smått 
med våra pass igen. För att slippa ha ett begränsat deltagarantal har vi valt att ha 
utomhuspass vid IP Tingstadsvallen. Just nu erbjuder vi ett löpnings- och intervallpass 
på måndagar kl 18.00. Vi har ett styrkepass på onsdagar kl 19.00 och ett 
konditionspass på torsdagar kl 19.00. Vi kör på några veckor framåt och hoppas att 
intresse finns att delta. 
Till höstterminen hoppas vi kunna fortsätta vår verksamhet som tidigare i 
gymnastiksalen i stora Mellösa skola. Vi kommer då också återuppta Bamsegympa 
och träning för barn i skolåldern. Håll ögonen öppna för mer information som 
kommer i facebookgruppen. 
Välkomna alla gamla som nya deltagare. Vi ser fram emot en härlig träningssommar 
med er!  

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

 
Rapport från Basketen 

I sommar ser vi fram emot mycket spontanspel med streetbasket/3x3 på Mellösa 
Garden. Vuxna spelar 3x3 på halvplan varje söndag 20:00. Vem som helst kan 
komma och vara med. Det kostar ingenting. Gå gärna med i vår grupp på Facebook: 
”Spontanbasket på Mellösa Garden”. Vill barn vara med och spela på andra 
planhalvan går det jättebra. Bollar finns att låna. Preliminärt datum för vår 3x3-
turnering är den 21 augusti. Då kommer tjejer och killar från hela Sverige att spela i 
klasserna U15 och U18. Innan dess hoppas vi under sommaren kunna erbjuda lite 
olika aktiviteter med basket, grillning och annat kul på vår utomhusplan. Mer 
information kommer! 
I samband med skolstarten startar vi igång verksamheten med våra lag. Spelare från 6 
år och uppåt är då välkomna att prova på. Vi fortsätter träna på söndagskvällar 18:30 i 
Odenskolans hall under hösten.  
Glad sommar! 

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 



Rapport från Innebandyn 
Innebandyn har nu sommaruppehåll och laddar för en bättre säsong till hösten med 
träningar och matcher. 
Trevlig sommar och välkomna till hösten! 

Kontaktperson Innebandy: 
Johan Nilsson tel: 070-424 0287 

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.  

Vill Du hyra klubblokalen på IP?  
Kontakta i så fall Ulf på telefon 019-445392 eller 070-3689294  
 
Nästa nummer av SMÅ IF Nytt utkommer i augusti 2021. 
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