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Uppå Tå, Heja SMÅ!!
Det här året har ju inte varit likt något annat, då Coronapandomin inverkat mycket på
vår verksamhet, både vad det gäller aktiviteter och ekonomin. Men då tar tre verkliga
hjältar tag i läget och arrangerar SM-veckor i 6 veckor för barn i Stora Mellösa med
omnejd. Hjältarna heter Kenny Hermansson, Martin och Emma Karlsson, som gjort
ett otroligt arbete under sommaren. Tack även till ALLA ÖVRIGA inblandade som
sponsorer, ledare, föräldrar och alla ungdomar för stora insatser.
Trafiken på Göksholmsvägen är nu en brännande fråga, som har bevakats av NA, TV,
radio och många synpunkter på facebook. Mitt dystraste minne av min
”trafikbevakning” är när en fotograf som hade med sig sin lilla flicka skulle plåta mig.
Flickan gick över övergångsstället och stannade vid trappen. Då kom en bil från
Råbyhållet och fotografen bad mig ”filma” bilen. Då trampar bilföraren gasen i botten
5 meter före övergångsstället, och passerar flickan, som lyckligtvis stod kvar. Hade
hon tagit ett steg fram, hade olyckan varit ett faktum, Flickans pappa blev mycket
skärrad. Du som körde, såg Du flickan vid vägkanten? Men att bara prata hjälper inte.
Vi måste agera! Göksholmsvägen är nu satt på Sverigekartan. Trafikverket
återkommer inom kort med besked om 30 skyltar och ev. vägåtgärder. Även om
Trafikverket inte går oss till mötes med våra önskemål, så är min förhoppning att mitt
agerande fått alla inse att övergångsstället på Göksholmsvägen är en stor trafikrisk.
TÄNK PÅ DET NÄR DU PASSERAR NÄSTA GÅNG!!
Ulf Schwerin (”fotografen”)
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 2021.

Rapport från Innebandyn
Efter ett något abrupt slut på vårsäsong iom Corona, hoppas sektionen på en bra start
på säsongen om än med andra premisser än tidigare.
Det finns lag för åldrarna 7 år och uppåt. I skrivande stund finns 158 licenserade
spelare och nya spelare hälsas hjärtligt välkomna!
För närvarande har vi följande lag:
FP12/13, F09/11, F06/08, Damjuniorer, P09/11, P06/08 och Herrseniorer A och Blag
Senior och junior lagen har startat sin träning. För information om start för de andra
lagen gå in på: https://www.laget.se/smaifinnebandy.
För mer information kontakta undertecknad.
Kontaktperson Innebandy:
Johan Nilsson tel: 070-424 0287
Rapport från Gymnastiken
Vi hälsar alla välkomna till en ny hösttermin med massor av gympa.
Med anledning av covid 19 kommer vår verksamhet vara lite begränsad. Vi kommer
kunna ha 20 deltagare per vuxenpass så därför behöver du föranmäla dig innan.
Föranmälan görs för enstaka pass i samband med att ledare annonserar passet i vår
Facebook grupp, små if gymnastik. Mer information kommer i facebookgruppen och
på våra affischer.
Tisdagar kl 19, Torsdagar kl 19, Söndagar kl 19 i Stora Mellösa skolas gymnastiksal.
Vi hälsar vår nya barnledare Ida Wetterström välkommen. Hon kommer leda
barngympa på söndagar för barn 3-5 år. Föranmälan krävs, platserna släpps angiven
dag och tid. Mer information kommer i facebookgruppen och på våra affischer.
Även lite äldre barn är välkomna på söndagskvällar på barnidrott.
Vi ser fram emot en ny termin!
Kontaktperson Gymnastik:
Frida Sääksjärvi tel: 073-977 22 56
handboll@stmellosa.se
Rapport från Handbollen
Handbollen har i veckan dragit gång efter ett förlängt sommar och coronauppehåll.
Vårat tjejlag födda 05-07 tränar tisdagar och torsdagar i Odenskolans idrottshall.
Nya spelare är alltid välkomna att komma och provträna. För info angående laget
kontakta undertecknad.
Kontaktperson Handboll:
Mattias Lang tel: 073-3611537
Ansvarig utgivare:
Alf Nilsson
alf.nilsson@telia.com
Ulf Schwerin
ulf.schwerin@hotmail.se
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Rapport från Fotbollen
Tyvärr så har detta fotbollsår gått i COVID 19 spår, och har påverkat sektionen och
lagen en hel del. Nu har ändå seriespelet kommit igång och vi kan ta in upp till 50
åskådare på matcherna. Det är viktigt att åskådarna håller avstånd mellan varandra.
Nu till det roliga: Vi har genomfört en fotbollskola med 59 deltagare och med ledning
av ett antal duktiga ledare från ungdomsleden. Andreas Carlsson (ledare för P12-13
laget) har hållit ihop planering och genomförande, och skall ha en stor eloge för detta
engagemang.
Efter detta ha vi haft en träff med föräldrar för de som har barn födda 2014-2015.
Verksamhet kommer att starta under höstet. Följ oss på Facebook där mycket
information finns.
Med vänlig hälsning
Kontaktperson Fotboll:
Gert Malmkvist tel: 070-850 14 63
Rapport från Basketen
Hela sommaren har det spelats (vuxen) spontanbasket på Mellösa Garden på
söndagkvällarna. Vi är ett glatt gäng som kommer att fortsätta spela utomhus varje
söndagkväll så länge vädret tillåter. Tid: Söndagar 19:30. Gå gärna med i vår
facebookgrupp: ”Spontanbasket på Mellösa Garden”.
Våra yngre spelare tränar också på söndagar, mellan 17:30-18:30 på Mellösa Garden
(utomhus). När det blir kallare ute tränar vi istället i Odenskolans idrottshall. Vi har
tjejer och killar från f-klass och uppåt. En del tränar bara för att ha kul och en del
spelar matcher mot andra lag. Vi har en plats för alla spelare oavsett ambitionsnivå.
Välkommen att prova på, söndag den 30 augusti.
Vi behöver alltid personer som kan hjälpa till att stötta oss på olika sätt. Är du vuxen
och vill göra en insats? Kanske hjälpa till som tränare för en grupp, eller hjälpa oss
med gräsklippning runt planen? Hör av dig till oss. Alla behövs. Tillsammans är vi
starka! Vi ses på planen!
SMÅ IF DRAGONS BASKETBALL
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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Medlemsrabatter
Som medlem i SMÅ IF får Du rabatt vid inköp hos HE:s Färggross AB Happy
Homes, Ormestagatan i Örebro och intervallservice hos BoBo:s Däck,.Stora
Mellösa. Tag med och Visa upp ditt medlemskort.
Kul med Boll
Veteran-innebandyn på lördagar startar på prov den 3 oktober i Stora Mellösa skolas
gymnastiksal kl.9.
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 2020 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/lämnar in tips på Svenska Spel.
Registrera Ditt leg. på Svenska Spel, när Du lämnar in Ditt tips, och tala om Du 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 2020.
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