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Uppå Tå, Heja SMÅ!!
HÅLL I, HÅLL UT, ja så lyder den viktiga parollen för oss alla. Vi i SMÅ IF har
verkligen anammat de viktiga Covidreglerna. Alla matcher och träningar i våra
verksamheter är lagda på is. Viss verksamhet finns dock för de allra yngsta. Men vi
ligger i startgroparna så fort läget ljusnar, förhoppningsvis snart.
Trots att vi tvingats minska våra verksamheter under året, har medlemsantalet ökat till
777 (f. år 690) betalande, vilket gett oss ett värdefullt tillskott i kassan. Vi har förlorat
många aktiviteter under året, som måste ställas in och som vi brukade anordna. Det
ökande medlemsantalet är ett bevis på att många engagerar sig i vår verksamhet. Vi
bifogar nu vårt medlemsblad för 2021, och hoppas på att alla våra tidigare
medlemmar, men även att nya medlemmar ska stödja oss 2021.
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.
SMÅ IF tackar alla som stöttat oss under året. Sponsorer, medlemmar, föräldrar, alla
vår duktiga ledare, domare, idrottare 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!
Efterlysning
Om det blir snö i vinter, så efterlyser vi någon ideell
skidspårfixare runt Tingstadsvallen. Kontakta i så fall Ulf
(Tel. 070-3689294).
Göksholmsvägen
Säkerligen Sveriges mest omskrivna väg. Vi i Stora Mellösa
får inte förtröttas med att respektera de 30 regler som gäller på vägen. Tänk även på
att alla är utrustade med reflexer. De kan också spara liv!

Rapport från Gymnastiken
Vi inledde höstterminen starkt med fullbokade pass. Den här terminen är vår första
som vi har haft förbokning med begränsat deltagarantal till våra inomhuspass, ett sätt
för oss att bedriva vår verksamhet på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Tyvärr fick
vi avsluta våra inomhuspass innan terminen var slut med anledning av allmänna
lokala restriktioner pga Covid 19.
Nyhet för denna termin har varit vårt utomhuspass med löpträning på måndagar.
Välkommen till vår nya ledare Annie som håller det passet. Då det är utomhus så
fullföljer vi terminen. Så har du ännu inte hunnit prova så har du chansen några
veckor till.
Inför vårterminen så är vi i behov av nya ledare, både för barn och vuxen. Är du
nyfiken och vill veta mer så hör av dig till nån av oss i gymnastiksektionen.
Du hittar information om våra pass i vår Facebook grupp, små if gymnastik.
Vi planerar för att starta våra pass vecka 3, välkomna då.
Kontaktperson Gymnastik:
Frida Sääksjärvi tel: 073-977 22 56
handboll@stmellosa.se

Rapport från Handbollen
Handbollsektionen är liksom hela samhället i högsta grad påverkad av nuvarande
pandemi. Seriespelet har blivit pausat men som tur är får träningarna fortgå med lite
anpassningar. Exempelvis så lite kroppskontakt som möjligt.
Handbollssektionen önskar alla läsare God jul och Gott nytt år och hoppas att alla
håller sig friska!
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 Innebandyn
Efter ett abrupt avslut i våras var innebandylagen taggade till tårna för säsongen.
Tyvärr hann säsongen knappt dra igång innan de nya restriktionerna kom och
ungdomar födda 2005 och tidigare fick ställa in sina träningar. De yngre lagen
fortsätter sin träning, med nya förhållningsregler i hallen för att undvika smitta. Alla
matcher är inställda.
Herrseniorlagen har tyvärr dragit sig ur sina serier, men kommer förhoppningsvis att
fortsätt träna och komma igen i seriespel framöver.
Glädjande nyheter är att damerna har startat nya samarbeten med Ekeby och Pålsboda,
och spelar i en Damjuniorserie och en Damlagserie. Den senare under namnet Små IF
Panthers.
Kontaktperson Innebandy:
Johan Nilsson tel: 070-424 0287
Rapport från Basketen
Denna säsong blev inget som vi tänkt oss, men trots detta har vi mycket att vara
tacksamma för: Vi har aktiva spelare mellan 5 och 50 år. Vi har rekordmånga vuxna
som har spelat spontanbasket varje vecka och barn och vuxna har kunnat genomföra
anpassade träningar både inom- och utomhus. Vi har också precis fått reda på att vår
utomhusarena Mellösa Garden kommer att få belysning installerad under de närmaste
veckorna vilket betyder att fler på bygden får glädje av idrottsplatsen även under
dygnets mörka timmar. Vår förhoppning är också att kunna spola is på basketplanen
när det blir kallare. Är detta något du skulle vilja hjälpa till med så önskar vi att du tar
kontakt med oss. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Tillsammans är vi
starka! Dragons Basketball vill tacka alla spelare, föräldrar, supportrar, sponsorer och
alla som kämpat under året. Vi önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!
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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Rapport från Fotbollen
Det har varit ett speciellt år för alla som nu lider mot sitt slut.
Vårt seniorlag slutade femma i Div 4. Vi har haft ett damlag tillsammans med HOIF,
för första gången på flera år som har klarat sig bra. Vi är glada att huvudtränarna
Anneli Johansson och Paul Wideen blir kvar även nästa säsong.
Ungdomslagen har fungerat bra under året.
Ett särskilt tack vill jag ge till Andreas Carlsson som planerade och genomförde
fotbollskolan på ett bra sätt, med drygt 50 spelare. Nu ser vi fram mot nästa år
Med vänlig hälsning
Kontaktperson Fotboll:
Gert Malmkvist tel: 070-850 14 63
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.
Veteranträning
För ungdomar mellan 25 – 70 år i skolan Mellösa på lördagar mellan kl. 9 – 10 vilar
t.o.m. 9/1 2021. Vi återkommer när nystarten sker.
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
supporterar SMÅ IF. Då får vi lite ”provis ” på Din insats. SMÅ IF fick från
Gräsroten i år 8.462:- (f. år 7.778:-). Vi tackar alla som supporterat oss.
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 mars 2021.
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