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Uppå Tå, Heja SMÅ!! 
 
Knappt har Coronapandemin avslutas helt, förrän det fruktansvärda angreppet på 
Ukraina står på tidningarnas förstasidor. Förhoppningsvis kan Sverige hålla sig 
utanför krigets katastrofala följder. Men trots dessa farhågor, ser SMÅ IF med stor 
tillförsikt fram emot kommande säsong. Tongångarna i våra led börjar nu åter ljusna 
efter pandemin och mungiporna pekar uppåt bland aktiva och ledare, vilket bådar 
gott. 
En viktig punkt på vår förenings dagordning är ekonomin. Två års pandemi, har satt 
spår i våra kassor. Vår förhoppning är nu att våra medlemmar ger oss sitt värdefulla 
stöd. Men även att Ni som varit medlem tidigare år vill återkomma, vilket ger ett 
värdefullt nytillskott i kassan. Dessutom får vi ett bevis på att många engagerar sig i 
vår verksamhet. Vi bifogar nu vårt medlemsblad för 2022. OBS undvik 
dubbelbetalning!!! 
Vi är glada att vi genom SMÅ Nytt har möjlighet att informera medlemmar och 
sponsorer om vår omfattande verksamhet.  
Du kan läsa mer om sektionernas förehavanden 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. 

 
Årsmöte SMÅ IF 2022-03-30. 

Äger rum på Tingstadsvallen kl 19.00. Välkommen!  
 

Ingen brasa på Tingstadsvallen i vår. 
Du får lämna Ditt trädgårdsavfall på annan plats. 

 
Marknad i Stora Mellösa 

Den 21 maj mellan kl 10–14 arrangerar ICA Nära sedvanlig marknad vid affären. 
SMÅ IF är i år inte med som arrangör. Det röda morotshuset kommer att vara upplåst 
mellan kl. 9.30–14.00, som ev. försäljare kan disponera. Det finns ju även möjlighet 
att ställa upp egna bord utanför morotshuset. Om Du har frågor, så ring Ulf på tel. 070
-3689294. 



Rapport från Fotbollen 
 

All vår verksamhet bygger på ideella krafter som offrar en liten del av sin fritid till 
att skapa en levande landsbygd. I år ser vi inom fotbollen tyvärr ingen möjlighet att 
genomföra valborgsfirande på IP och man kommer därför heller inte kunna slänga ris 
där. Vi hänvisar er istället till Odensbackens avfallsanläggning. Skulle det bli ändring 
genom att vi får in fler krafter så kommer vi meddela det i våra sociala medier. 
Vi söker dessutom ledare till fotbollskul för barn födda 2016 - 2017. Är du 
intresserad av att ditt barn ska kunna spela fotboll i SMÅ IF? Hör av dig till oss så 
ska vi hjälpas åt att starta igång ett lag. fotboll@smaif.se 
Vi ser fram emot en hel säsong och fina matcher på Tingstadsvallen. Välkomna till 
Tingstadsvallen och heja på våra lag! 
 
Henrik Ödfors 
Ordförande SMÅ IF Fotboll 
henrik.odfors@smaif.se 

 
Rapport från Innebandyn 

 

Innebandysäsongen lider mot sitt slut, och även denna säsong blev drabbat av 
pandemid med många inställda matcher och cuper. Dock är antalet tränande barn och 
ungdomar fortsatt många, och nu har även ett nytt lag för tjejer och killar födda 2014 
och 2015 startat. 
De lag som finns nu är  
FP14/15 
FP12/13 
F09/11 
F06/08 
Dam 
P09/11 
Gamla och nya innebandyspelare välkomnas tillbaka till nästa säsong som startar till 
hösten som vanligt. 
 
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 
 

Information från basket- och spontanidrottssektionen 
Just nu är det mycket som händer. Basketsektionen genomgår en förändring för att 
fokusera mer på spontanidrott. Vi har rekryterat flera nya styrelsemedlemmar och vi 
tror att det finns ett stort intresse bland barn, ungdomar och vuxna att delta i spontana 
aktiviteter, utan krav på att bli medlemmar i ett organiserat idrottslag. Vårt 
huvudsakliga mål är att få fler i rörelse helt enkelt. Vi kommer att erbjuda många 
olika aktiviteter framöver och hoppas att intresset är så stort som vi hoppas på. 
Det har väl inte undgått någon att huset vid Mellösa Garden totalrenoveras och detta 
arbete börjar äntligen bli klart. Det är ett omfattande arbete som genomförts och vi är 
mycket glada över resultatet. Vår förening får nu tillgång till två helt nya 
omklädningsrum med dusch och wc. Vår förhoppning är att vi snart kommer att 
kunna bjuda in till ett öppet hus för alla nyfikna och vi planerar redan spännande 
aktiviteter för stora och små både under våren och sommaren. 
Våra yngre basketspelare tränar i Odenskolans idrottshall på söndagar klockan 17:30-
18:45 och våra spontanbasketpass för äldre tonåringar och vuxna är senare på kvällen 
20:15-21:45 i samma hall. Är du nyfiken på att komma och testa är du välkommen när 
som helst. Vi spelar för att ha kul tillsammans. När det blir varmare ute kommer vi att 
köra alla träningar utomhus på Mellösa Garden. Hör av dig till Martin om du har 
frågor. 
 
Kontaktperson Basket: 
Sektionsordförande och coach 
Martin Karlsson tel: 070-9584344 
laget.se/smaifbasket 
dragons3x3 på Instagram 
 

 
Rapport från Handbollen 

 

Det har hänt lite grejer i handbollssektionen sen sist. Våra tjejer har tyvärr fått lägga 
ned sitt lag på grund av för få deltagare. 
Vi har dock startat ett nytt lag för killar och tjejer som går i årskurs 3-4. Laget tränar i 
Odenskolan på tisdagar mellan 17.15-18.15. Kontakta undertecknad vid frågor. 
 
Kontaktperson Handboll: 
Mattias Lang tel: 073-3611537 

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 Gymnastiken 
 

Nu har vi precis dragit igång vår verksamhet för vårterminen. Vi välkomnar både 
gamla och nya deltagare att träna med oss. 
På måndagar kl 18 är det löpträning utomhus. Samling vid IP. 
På tisdagar kl 19 är det dans varannan vecka och cirkelträning varannan vecka, 
inomhus. 
På torsdagar kl 19 är det boxinspirerat pass varannan vecka och tabatha varannan 
vecka, inomhus. 
Vår verksamhet inomhus är i stora Mellösa skolas gymnastiksal. 
Vi har också Bamsegympa för barn 3-5 år, men den gruppen är full för denna 
termin. För att kunna erbjuda fler grupper med Bamsegympa så behöver vi fler 
ledare. Om du är intresserad av att bli ledare så hör av dig så svarar vi på frågor om 
hur det går till. 
Inga av våra pass kräver några förkunskaper eller att du är i någon särskild form. 
Alla tränar efter sin egen förmåga och om det är övningar som är svåra eller för 
ansträngande så kan våra ledare hjälpa till med ett alternativ till den övningen. 

Kontaktperson Gymnastik: 
Frida Sääksjärvi tel: 073-977 22 56 

 
Veteranträning 

För ungdomar mellan 25–70 år i skolan Mellösa på lördagar mellan kl. 9–10. 
Medtag innebandyklubba. Avgift 30:-. 

 
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 Du 
supporterar SMÅ IF. Då får vi lite ”provis ” på Din insats.  
 
Vill Du hyra klubblokalen på IP?  
Kontakta i så fall Ulf på telefon 070-3689294  
 
Nästa nummer av SMÅ IF Nytt utkommer i juni 2022. 
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