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Uppå Tå, Heja SMÅ!! 
 
SMÅ IF ser 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.   
Trots att vi tvingats minska våra verksamheter under året, är medlemsantalet f.n. 733 
(f. år 776) betalande, som ger oss ett värdefullt tillskott i kassan, och som dessutom är 
ett bevis på att många engagerar sig i vår verksamhet. Vi bifogar nu vårt medlemsblad 
för 2022, och hoppas på att alla våra tidigare medlemmar, men även att nya 
medlemmar ska stödja oss 2022.  
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, 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! 

 
 

Julmarknad 
Lördagen den 11 decembet kl. 11-15 blir det en julmarknad i Morotshuset i Stora 
Mellösa centrum. SMÅ IF Fotboll är arrangör och kommer att erbjuda fika samt 
bingolotter för uppesittarkvällen. SMÅ IF Basket och SMÅ IF Gymnastik kommer att 
ha olika aktiviteter. Andra utställare är Stora Mellösa Handelsträdgård, Tirfing 
Breweries, Katrinelund Gästgiveri & Sjökrog och många fler. 
De som vill boka bingolotter till sin uppesittarkväll är varmt välkomna att skicka 
e-post till fotboll@smaif.se . Ange hur många lotter du vill ha. Antalet är begränsat så 
först till kvarn. Det finns tre olika typer av lotter: Uppesittarlott X3 för 300 kr, 
Uppesittarlott X2 för 200 kr och Uppesittarlott för 100 kr. Dessa hämtas och betalas 
sedan på marknaden. 
Varmt välkomna! 
SMÅ IF Fotboll 



Efterlysning  
Om det blir snö i vinter, så efterlyser vi någon ideell skidspårfixare runt 
Tingstadsvallen. Kontakta i så fall Ulf (Tel. 070-3689294). 

Rapport från Fotbollen 
 

Fotbollssektionen fick uppleva en omtumlande säsong, både på och utanför planen. 
Våra seniorer kämpade tappert i division 4, men fick tyvärr kliva ner en division. 
Vid sidan så klev Gert Malmkvist av posten som ordförande efter tio år. Kort därefter 
kom det tragiska beskedet att vår kassör Inger Larsson avlidit. Helt plötsligt var 
också kassörsposten ledig. Vi lyckades fylla dessa tomrum och vi passar på att hälsa 
vår nya kassör Frederick Axewill välkommen. Henrik Ödfors tar över arbetet att leda 
sektionen framåt. Vi hoppas att publiken kommer till Tingstadsvallen även nästa vår 
och tittar på fotboll. Våra duktiga ungdomar lirar vidare och seniorerna laddar sina 
batterier under vintern för att sedan ta sig an en säsong i division fem. 
Tack till alla spelare och ledare som under året har jobbat hårt på träningar och 
matcher. 
Tack till våra sponsorer som ställer upp och alla andra inblandade som gör en 
fotbollssäsong möjlig att genomföra. 
 
Henrik Ödfors 
Ordförande SMÅ IF Fotboll 
henrik.odfors@smaif.se 

 
Rapport från Innebandyn 

 

Innebandyn har äntligen kommit igång på allvar igen efter ett år utan matcher. Vi har 
sex lag igång i matchspel och efter jul startar vi en ny träningsgrupp för pojkar och 
flickor födda 2014–2015.  
För första gången i modern tid har vi nu ett damlag. Det har vi startat ihop med 
Ekeby IF. Hälften av träningarna och matcherna spelar vi i Odensbacken. Damlaget 
har haft en bra start och vunnit de tre första matcherna.  
Så kom till Odenskolan på söndagseftermiddagarna och stötta våra ungdomslag och 
damlaget! Gå in på laget.se för att se när matcherna är. Eller om du är spelsugen? 
Vilket lag kan du spela i? 

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 tackar alla våra deltagare för en härlig träningstermin, som nu tar lite juluppehåll. 
Vecka 3 startar vårterminen. Vi kommer erbjuda gympa för både barn och vuxna. 
Information om våra pass kommer finnas på vår Facebook-sida ”små if gymnastik”.  
Om du har friskvårdsbidrag som du vill nyttja till klippkort, så går det bra att göra det 
fram till nyår. Kontakta då någon av ledarna. Våra klippkort är giltiga ett år framåt 
från det datum det är köpt.  
Är du intresserad av att leda pass, för barn, ungdomar eller vuxna, hör gärna av dig så 
berättar vi mer.  
 
Kontaktperson Gymnastik: 
Frida Sääksjärvi tel: 073-977 22 56 
 

Rapport från Basketen 
 

Nu återstår endast ett par träningar av höstterminen innan vi gör ett litet 
träningsuppehåll i december. I januari tränar vi som vanligt igen i Odenskolans 
idrottshall på söndagar. Tjejer och killar i blandade åldrar tränar 17:30-18:45. Senare 
på söndagskvällen, 20:15-21:45 spelas spontanbasket (vuxna och ungdomar 16+år). 
Alla är välkomna oavsett hur mycket basket man spelat tidigare.  
Flera av er har säkert sett att arbete sker vid den gamla byabastun vid Mellösa Garden. 
När arbetet är helt klart någon gång vid årsskiftet, kommer vi att ha två fräscha 
nyrenoverade omklädningsrum med nya duschar/wc. Det blir ett lyft för Mellösa 
Garden och säkert väldigt uppskattat av alla som kommer att åka skridskor i vinter. Vi 
går ut med information så snart vi spolat en is som går att åka på. Vi kommer i år 
också att ha en sarg runt hela isen, tack vare Landsbygdsnämnden och DT-bygg.  
God jul och gott nytt år! Vi ses 
på isen/basketplanen!  
 
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 Handbollen 
 

Handbollssektionen kämpar på under årets mörkaste månader i form av sitt tjejlag 
födda 05-08. Då vi är för få för att spela i serie, så tränar vi endast för närvarande, 
samtidigt som vi försöker hitta på roliga saker utanför träningarna. Vi var 
exempelvis på en landskamp med de svenska handbollsdamerna i Eskilstuna tidigare 
under hösten. 
Kontaktperson Handboll: 
Mattias Lang tel: 073-3611537 

 
Göksholmsvägen övergångsstället  

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! 

 
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 att Du 
supporterar SMÅ IF. Då får vi lite ”provis ” på Din insats. SMÅ IF fick från 
Gräsroten i år 7.288:- (f. år 8.462:-). Vi tackar alla som supporterat oss.  

 
Vill Du hyra klubblokalen på IP?  

Kontakta i så fall Ulf på telefon 070-3689294  
 
Nästa nummer av SMÅ IF Nytt utkommer i mars 2022. 
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