
SMÅ IF SMÅ IF SMÅ IF Nytt 
Nr 4 2022 

Uppå Tå, Heja SMÅ!! 
 

Det känns nu mycket lättare att starta upp våra verksamheter inför 2023. Bakom oss 
lägger vi nu pandemin med dess alla tråkigheter. Nej, nu ser vi framåt och vi hoppas 
att kunna engagera ännu fler stora som små i alla våra aktiviteter. Vi bifogar nu vårt 
medlemsblad för 2023 och hoppas på att alla våra tidigare medlemmar, men även att 
nya medlemmar ska stödja oss 2023. Medlemsavgifterna är den ekonomiska 
grundpelaren i vår verksamhet. 
Du kan läsa mer om sektionernas verksamheter nedan och vilka som är 
kontaktpersoner. Slå gärna en signal om Du undrar över något. SMÅ IF ser fram emot 
att engagera så många som möjligt i  Östernärke. Alla nyinflyttade, hör gärna av Er 
till oss så vi får kontakt. 
SMÅ IF tackar alla som stöttat oss under året. Sponsorer, medlemmar, föräldrar, alla 
vår duktiga ledare, domare, aktiva och alla Ni andra som bidragit med stora insatser 
för SMÅ IF. 
SMÅ IF önskar Er alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt År! 

SMÅ IF Fotboll kommer vid några tillfällen under december att sälja bingolotter 
utanför ICA Nära till uppesittarkvällen. 
Vilka tillfällen kommer det att annonseras om i Stora Mellösa och SMÅ IF Fotbolls 
facebookgrupp samt på Instagram.  
 

Efterlysning 
 

Om det blir snö i vinter, så efterlyser vi någon ideell skidspårfixare runt 
Tingstadsvallen. Vi kan även behöva hjälp med snöplogning ner till Tingstadsvallen. 
Kontakta i så fall Ulf ( Tel. 070-3689294 ). 
 
 

 
 
 
 
 
 



Rapport från Handbollen 
Handbollssektionen har försökt starta upp ett nytt lag under hösten men intresset har 
tyvärr varit allt för svagt.   
Vi kommer göra ett nytt försök under början av nästa år. Information om detta 
kommer att kommuniceras på handbollens hemsida.  
God jul och gott nytt år!  
 
Kontaktperson Handboll: 
Mattias Lang tel: 073-3611537 
 

Rapport från Gymnastiken 
Gymnastiken vill tacka alla deltagare för en fartfylld hösttermin med mycket träning 
för både vuxna och barn.  
Nu tar vi julledigt och återvänder med nya pass vecka 3. Kommer även den terminen 
erbjuda pass för både vuxna och barn.  
Är du intresserad av vår verksamhet, du kanske vill leda något av våra pass? Hör av 
dig till nån av ledarna eller nån i styrelsen så svarar vi på dina frågor. Vi är alltid 
intresserad av att bli fler ledare. 

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

 
Rapport från Innebandyn 

Vi har denna säsong följande lag: Dam, F06/08, F09/11, P09/11, P12/13, P14/15 och 
F12/15. 
De yngre lagen vill gärna ha fler kompisar i lagen, speciellt F12/15! Kolla in på vår 
hemsida SMÅ IF Innebandy laget.se, när vi tränar och har matcher. 
 
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 Basketen 
Vi närmar oss slutet av en fantastiskt rolig termin med både basket och annan 
spontanidrott. Nu laddar vi för att börja spola is på Mellösa Garden när minusgraderna 
kommer. Vi planerar för många aktiviteter både på fritidsgården och på Mellösa 
Garden under vintern och jullovet. I januari drar vi igång med basketträningar igen på 
söndagar 17:30 i Odenskolans idrottshall. Vill du hjälpa till i vår verksamhet blir vi 
väldigt glada. Vi behöver alltid fler föräldrar som kan hjälpa till med något av våra 
basketlag, samt vår fritidsgård som blivit succé bland barnen. Vi kommer också att 
behöva fler engagerade människor som vill hjälpa till med spolning av is. Du kanske 
vill hjälpa till att ordna någon kul aktivitet vid någon av våra anläggningar? Ta gärna 
kontakt med oss så kan vi göra något bra tillsammans. Vi önskar er alla en riktigt skön 
jul och ett gott nytt 2023 fullt av rörelseglädje! 
 

Martin Karlsson 
Sektionsordförande och coach 
SMÅ IF DRAGONS BASKETBALL 
martin.karlsson@smaif.se 
0709584344 
dragons3x3 på Instagram 

Rapport från Fotbollen 
Säsongen är slut och vi vill passa på att tacka alla inblandade för en hel säsong utan 
att Covid varit inblandat. Styrelsen har jobbat på utifrån de förutsättningar vi har och 
vi ser gärna att fler som bor i eller i närheten av Stora Mellösa vill hjälpa till. Alla lag 
har kämpat på bra i sina serier och på träningar. Våra ledare har gjort ett bra jobb att 
hålla ihop sina lag. Vårt samarbete med HOIF fortsätter där, liksom arbetet med 
damlaget. Vi tar nya tag inför nästa år och valborg kommer först i kön på aktiviteter. 
Vi kommer se till att på något sätt få till den traditionen igen. Våra samarbetspartners 
och sponsorer ska ha ett stort tack, era bidrag är ovärderliga för vår verksamhet. 
Några lag tränar inomhus under vintern. Övriga laddar batterierna och ser fram emot 
våren! 
 

Kontaktperson Fotboll: 
Henrik Ödfors 
henrik.odfors@smaif.se 
 
 
 
 

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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Göksholmsvägen 
Tyvärr racerbana för alltför många bilister. Skärpning! Varför riskera liv? 

Veteranträning  
För ungdomar mellan 25 – 70 år i skolan Mellösa på lördagar mellan kl. 9 – 10. 
Medtag innebandyklubba och ett glatt humör. Avgift 35:-.   

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 2023 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 spelkort med Svenska Spel  
Registrera Ditt leg. på Svenska Spel, när Du lämnar in Ditt tips och tala om Du 
supporterar SMÅ IF. Då får vi lite ”provis” på Din insats. SMÅ IF fick från 
Gräsroten i år 6.398:- ( f. år 7.288:- ). Vi tackar alla som supporterat oss.  
 

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 mars 2023. 
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