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Uppå Tå, Heja SMÅ!! 
 
Det känns nu som att vi i SMÅ IF är på gång tillbaka efter en mycket tung period för 
alla sektioner. Mungiporna är mera uppåt nu, men det är viktigt att vi fortfarande är 
noga med avståndsdistansen. Vi får hoppas på en lyckosam avslutning av säsongen 
för våra fotbollslag, aktiviteter på Mellösa Garden, full fart på utegymmet samt att 
innebandyn och handbollen är i full gång med planerandet inför kommande säsong. 
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. 

Höstmarknd och Loppis 
Inställes, Förhoppningsvis återstart våren 2022. 

Göksholmsvägen övergångsstället  
Kolla Din hastighetsmätare att Du kör max. 30. Gäller naturligtvis alla gator i 
tätorten.  

 
Halvårsmöte på IP onsdagen den 29/9 kl. 19.00.   

Val av fotbolls- och gymnastiksektion. Välkommen!  
 
Rapport från Handbollen 
Handbollen har precis dragit igång med träningarna efter 
sommaruppehållet. Tillsammans med innebandyn har vi skött parkering 
och städning under Segersjödagarna. 
Vi har ett flicklag -05 -07 i år och nya spelare hälsas alltid välkommen. 
Vi tränar tisdagar och torsdagar i Odenskolan. 
 
Kontaktperson Handboll: 
Mattias Lang tel: 073-3611537 

 



Rapport från Fotbollen 
Fotbollen blev rejält omskakat då vi blev två personer kort i styrelsen. Gert 
Malmkvist avgick efter 10 år och tyvärr avled vår kassör Inger Larsson hastigt. Vi 
har jobbat hårt för att fylla dessa poster. Vi kan med glädje meddela att vi har en ny 
kassör. Välkommen säger vi till Frederick Axewill. 
Övrig verksamhet flyter på. Seniorlaget började lite skakigt i division 4 men har nu 
en vinst och en oavgjord match. Våra tjejer i sin division 4 jobbar på och har en vinst 
på två matcher. Våra duktiga ungdomar kämpar på och har kul på träningar och 
matcher. 
Vi genomförde precis fotbollsskolan med gott resultat. Stort tack till alla inblandade, 
framförallt Andreas Carlsson! 
Vi hoppas att alla hänger i lika bra nu under hösten. Vi kommer att öppna dörrarna 
för dem som vill hjälpa till i och kring fotbollen. En bra chans att få en nystart efter 
allt som har hänt. 
Slutligen, tack till alla som hedrade Inger Larsson vid hennes begravning. Tack för 
allt, Inger! 
 
Henrik Ödfors 
Ordförande SMÅ IF Fotboll 
henrik.odfors@smaif.se 
 

 
 
 
 
 
 

Rapport från Innebandyn 
Vi hoppas kunna starta innebandysäsongen under kommande veckor. För respektive 
lag se: laget.se 
De lag vi har just nu är FP12/13, F09/11, F06/08. Dam och P09/11. Tyvärr kommer 
det inte att starta ett P06/08 lag eller herrlag som det ser ut just nu. 
Vi söker ständigt nya ideella ledare och nya spelare, så Du är varmt välkommen att 
höra av dig till oss för att starta ett lag eller vara med i ett lag. 
 
Kontaktperson Innebandy: 
Johan Nilsson tel: 070-424 0287 

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 
 

Vi vill välkomna alla tillbaka till en ny gympatermin. 
I höst flyttar vi tillbaka in med passen i Stora Mellösa skolas gymnastiksal. 
Vuxenpassen startar vecka 36. Då är passen gratis.  
Måndagar - Löpning utomhus med Annie 
Tisdagar - Styrka med Anna / Dans med Jessica 
Torsdagar - Kondition med Frida 
Det kommer krävas föranmälan till våra pass eftersom vi kommer begränsa vårt 
deltagarantal så att vi alla kan hålla avstånd. 
Vi kommer också ha två Bamsegympagrupper. De startar vecka 37. 
Söndag med Ida för barn födda -17 och -16 
Söndag med Emelie och Joel för barn födda -18 och -17. 
Föranmälan krävs. 
Mer information kommer i vår Facebookgrupp samt på affischer på allmänna platser. 
Är du intresserad och nyfiken på att leda pass, så hör av dig till nån av oss i styrelsen 
eller meddela någon av ledarna, vi berättar gärna mer. 
Alla som har köpt klippkort under 2020 får använda dem under hela höstterminen 
2021.  
Vi ser fram emot en höst full av aktivitet och gympa. 
 
Kontaktperson Gymnastik: 
Frida Sääksjärvi tel: 073-977 22 56 
handboll@stmellosa.se 

 
Rapport från Basketen 

Basketlagen börjar sina inomhusträningar söndagen den 5 september klockan 17:30 i 
Odenskolans hall. Tjejer och killar från 6 år och uppåt är välkomna att prova på. 
Välkommen!  
 
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 
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Kul med Boll 

Veteranerna har nu åter mjukstartat på IP på lördagar med lite fotbollslir kl. 9. 
Planerad återstart inomhus med IB 9/10. 

 
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. 
Registrera Ditt leg. på Svenska Spel, när Du lämnar in Ditt tips, och tala om att Du 
supporterar SMÅ IF. Då får vi lite ”provis” på Din insats. Vi tackar alla på förhand 
för supporten.  

 
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 december 2021. 
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