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Ett informationsbrev från Sandsbro AIK

Sandsbro AIK

Lite mer än en vanlig idrottsförening

Senaste nytt från Sandsbro AIK

Hej igen alla Sandsbrobor!
Detta lär vara den varmaste vintern på 250 år och kan väl knappast
kallas vinter men nu går det fort till våren.
Har ni tagit en promenad förbi Norremarksplanerna så vet ni att
arbetet pågår för fullt och vi ser fram emot färdigställandet av
konstgräsplanen.
Vårt friskvårdscafé på torsdagsförmiddagarna är uppskattat,
välkommen Du också, vi startar våra träffar kl 9.30
Årets medlemsavgifter är på gång att faktureras och medlemsantalet är stadigt ca 1.200. Vi hälsar alla både nya och gamla Sandsbrobor välkomna som medlemmar och hoppas att det finns någon av våra
aktiviteter som lockar.
Vi hoppas också att det finns fler villiga och engagerade ledare till
våra motionsgrupper, fotbollslag och sektioner. Du som vill hjälpa
till är välkommen att kontakta kansliet på tfn 615 95.
Vi ses på Sandavi!
Christer Jonasson
Ordförande

Anläggning och skötsel av utemiljöer
Försäljning av matjord, sand, täckbark, gräs och betongplattor
Träd- och Buskbeskärning
Snöröjning – Upptagande sopmaskiner – hjullastare och minigrävare

- när service och kvalitet känns viktigt -

info@tradgardstjanstab.se – www.tradgardstjanstab.se

0470-156 00 Bävervägen 1, 352 45 VÄXJÖ



Deltavägen 10. Norremark Växjö. Tel 0470 - 61480
Öppet: Vard 10 – 18, Lör 10 – 16, Sön 12 – 16

www.sandsbroaik.se

Sandsbro AIK

Inför säsongen 2008
Nu är det dags för en ny säsong med
seniorlaget. Ser framemot ytterliggare en
säsong med truppen då det är en fantastisk
stämning och gemenskap i laget. Förra
året var lyckat, men där vi tyvärr föll i
kvalet till div. 3. Laget gjorde en bra säsong och det var kul att se hur våra unga
spelare tog för sig på ett härligt sätt. Det
som saknades var rutin och det märktes
tydligast i kvalspelet. Vi har till årets
säsong behållit stommen i laget och det är
egentligen bara Daniel Lindström som vi
tappat ifrån förra årets stomme.

Mirza Kazic – Mittfältare/back som gör
comeback. Han är klok spelare som spelar
enkelt och behärskat.
David Hallberg – Mittfältare/forward
från IFK Västervik. Han är en snabb spelare med god speluppfattning. I-dagsläget
rehabtränar han efter en ljumskoperation.

Vi har i nuläget fått in ett gäng nya spelare
som kommer att ge lite extra konkurrens
om platserna i startelvan. De som tillkommit är:
Alhassan Sillah – Forward som har
meriter från div.2 spel och som kommer
att ställa till mycket bekymmer för våra
motståndare med sin snabbhet och oberäkneliga spelstil.
Thomas Paulsson – Mittfältare som
spelat några säsonger i Norra. Han är en
duktig två-vägsspelare som kommer att
ge extra stadga åt vårt mittfält med sin
pondus och ledaregenskaper.
Dev Isaksson – Mittfältare från Växjö
BK. Han är en smart spelare som är duktig med bollen och har ett kvickt steg.

Det ser spännande ut och vi siktar givetvis
på vara med att fightas i toppen i år igen.
Vi ska dock vara medvetna att det kommer bli tufft och det kommer att krävas
ett hårt jobb på varenda träning och match
under året om vi ska lyckas. Det är väldigt
kul att vi behåller så många spelare från
förra säsongen, då det behövs kontinuitet
om man ska lyckas att bli framgångsrika
på längre sikt.

Vi har även lyft upp Rasmus Bastrup,
Jakob Nergård och Oskar Solvemark från
P-91. De kommer att få en bra träning
som förhoppningsvis kommer att utveckla
dem på ett bra sätt.

Vi ska göra allt för att det ska bli en
framgångsrik säsong, hoppas att ni publik
också ställer upp och stöttar våra killar.
Det är de definitivt värda.
Med vänlig hälsning
Christian Stridh

Årets trupp
1. Håkan Ström
2. Oskar Wijk
3. Tobias Karlsson
4. Anton Wijk
5. Mirza Kazic
6. Andreas Gustafsson
7. Dev Anand Isaksson
8. Linus Pettersson
9. AlHassan Sillah
10. Tobias Frejfors
11. Linus Riedel
12. Emanuel Nergård
13. Henrik Nordfält
14. Andreas Karlsson
15. Thomas Paulsson
16. Daniel Herbertsson
17. Peter Håkansson
18. David Hallberg
19. Jonas Nilsson
20. Andreas Emilsson
21. Kim Fransson
22. Martin Wiktorsson
23. Andreas Magnusson
24. Rasmus Bastrup
25. Jacob Nergård
26. Oskar Solvemark
27. Andreas Källman A
Christian Stridh - Tränare
Milan Mileusnic - Ass tränare/
Mv-tränare
Mikael Solvemark - Ass tränare/
B-lagscoach
Marcus Royson - Sjukgymnast

Juristbyrån

Johan Isaksson
● Arvsrätt
● Familjerätt
● Fastighetsrätt

● Affärsjuridik
● Skattefrågor
● Generationsskiften

Kronobergsgatan 2, Växjö
0470-70 07 36
Storgatan 76, Tingsryd
0477-541 50
Mobil: 0733-38 58 03
E-post: johanisaksson@vax.fb-revision.se

Rådjursvägen 10
352 45 Växjö
Tel. 0470- 166 00
www.fameroindustri.se

Ont i nacke, axlar, rygg, ben eller knän?
Varför inte prova den unika metoden
ReeCept som ger speciellt goda effekter
vid idrottsskador, frakturer samt rent
allmänna led- och muskelbesvär.
Har du frågor eller vill boka tid.
Välkommen att kontakta oss!
ReeCept i Hovet
Storgatan 59 i Hovmantorp
0731-40 81 66
evaohrbom@reecept.se
www.reecept.com

www.sandsbroaik.se



Sandsbro AIK

Sveaskog stödjer
svensk orientering.
Vad gör vi mer?

Sveaskogs vision är att vara främst
på att utveckla skogens värden.
Skogens värden handlar om
ekonomsk tillväxt och avkastning.
Men också om biologisk mångfald
och om rika naturupplevelser, som
t ex orientering i
skog och mark.

Ditt McDonald´s
på

Norremark
och

Samarkand

Lasses Plåt

Arabygatan 76, Växjö. Tel 0470-205 43

 070-542 84 23
Åkervägen 15c
 352 49 Växjö
Deltavägen 10, Norremark i Växjö
Tel: 0470-365 10

Vi finns även i Alvesta & Ljungby

Ekströms Färghus Smedjegatan 24 352 46 VÄXJÖ 0470-707470
www.ekstromsfarghus.se

Barnvagnsbutiken

Smedjegatan 14 (f.d. Jysk), Växjö, Tel 0470-484 99
Öppet: Mån - Fre 10 - 18 Lör 10 - 14
Brio Emmaljunga BabyBjörn Akta-Graco



www.bilsport-mc.com



Det lilla kontoret
med de STORA
resurserna!

0470-201 25
0470-72 21 20

Norremark

öppet för dig 7-22 alla dagar



www.sandsbroaik.se

Sandsbro AIK

- en trygg och
nära värd

www.vidingehem.se

tfn 0470-70 17 70

www.markis-miljo.se

HSB Sydost
Box 52, 351 03 Växjö
Besök: Kungvägen 19
0470-72 30 80
www.hsb.se/sydost

Öppet: Må- Fre 12- 18
Lördagar i säsong 10- 14
Reservation för ändringar

PR Active AB
Mörners väg 102
352 46 Växjö

www.practive.se

Sandsbro Servicehall

Bilverkstad
Öppettider:
Mån- Tors: 07.00- 16.30
Fre: 07.00- 13.00
Gränsvägen 2 352 49 Växjö
Telefon: 0470- 633 33

www.sandsbroaik.se



