Sandsbro AIK

Ungdomsfotbollen
i Sandsbro växer!
Idag har vi följande grupper igång:

SAIKEN i ny tappning
På ett sätt känns det helt enkelt som
om tiden sprungit iväg med det tidigare
formatet. Nu hoppas vi detta kan bli en
nystart för en föreningsinformation som
är av mer övergripande och informativ
För varje år som gått har det blivit allt
karaktär. Samtidigt kommer vi satsa på att
svårare att producera vår medlemstidning. komma ut med mer aktuell och kortfattad
Det gäller både att få in material och
information i andra format. Det handlar
sammanställa det, och att ﬁnansiera
dels om att fortsätta med Bollplanket, som
produktionen. Samtidigt har det vuxit
främst distribueras via e-post, dels ta fram
fram ett behov av att mycket snabbare
en slags ”mini-SAIKEN” eller ”E-saiken”
kunna nå ut med aktuell information.
som kan komma att skickas ut både
digitalt och på papper.

Tack vare ett gott samarbete mellan
sockenrådet i Gårdsby-Sandsbro
och föreningarna har vi nu lyckats
skapat en ny form för SAIKEN.

Full fart i Sandsbro i sommar!
Som vanligt kommer Sandsbro AIK Boulebanorna och tennisbanorna
anordna en del aktiviteter under
är likaledes redo att användas så
sommaren:
mycket det bara går, oavsett hur
oerfaren man än tycker man är.
I juni genomförs en idrottsskola
för lite yngre barn samt en
Sommarproffsskola för ungdomar.
I augusti kommer sedan
Fotbollsskolan och givetvis
Sandsbrobollen.
Till det är det många
fotbollsmatcher att se.

6

Sandsbro AIK är en förening där
alla är välkomna, så vänta inte,
KOM!

Flickor 91
Flickor 93
Flickor 95
Flickor 97

Pojkar 91
Pojkar 93
Pojkar 94
(2 lag)
Pojkar 95
(2 lag)
Pojkar 96
Pojkar 97
Pojkar 98

Pojkar/Flickor 99

Vill Du vara med och spela eller
hjälpa till i verksamheten?
Kontakta någon i Ungdomsgruppen:
Peter Åkesson
Anders Hedvall
Kjell-Åke Andersson

65478
65240
61611

Sandsbro AIK

KICK-OFF

Lördagen 23 april 2005 var en
historisk dag för oss SAIKARE.
HEMMAPREMIÄR i div. 3 !

Det var ett gott gäng på ca 60 stycken
ungdomsledare och sponsorer som
laddade inför premiären med att åka
Londonbussen in till Växjö och
restaurang O´Learys för att vara med om
årets kick-off.
Stämningen var på topp när vi satte
oss till bords och avnjöt en Tex Mexbuffé och drack ett glas till. Utlottningar
följde och allra lyckligast blev Nordeas
representant som vann ett komplett
golfset skänkt av PR Active.
Londonbussen tog oss tillbaka till
Sandavi och där ﬁck vi se en mycket ﬁn
div 3 match.
Vid pennan
F. Otboll
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Sandsbro AIK
en fotbollsplan på detta område. Tyvärr
vet vi inte när kommunen kommer
”släppa in oss” för att börja bygga. De
har skjutit fram tidpunkten ett ﬂertal
gånger. Vi ligger på så gott vi kan...
SAIK har därför fört diskussioner
med kommunen om att bygga ut
Brinkvallen till en 11-mannaplan. Det
skulle kunna vara ett första steg i väntan
på att beslut kommer om Norremarksområdet. Tyvärr pekar det mesta nu på
att även denna möjlighet försvinner
då det ﬁnns villaägare som inte önskar
bidra till att våra barn och ungdomar får
bättre möjligheter till idrott. I nuläget
vet vi alltså inte riktigt vad vi skall göra.
Kanske är lösningen att försöka köpa in
mark i anslutning till Movallen?

Stöd våra nya
fotbollsplaner!
Planerna räcker inte!
Sandsbro AIK har idag 4 st seniorlag,
11 st ungdomslag och ett veteranlag. Vi
har en fotbollsplan för 11-mannafotboll,
en plan för 7-mannafotboll och en plan
för 5-mannafotboll. Vi har en grusplan
för 6-mannafotboll. Dessa planer räcker
inte till för att alla lag skall kunna träna
så mycket som de vill. Ofta får också
ﬂera lag dela på vår 11-mannaplan.
Detta innebär att vi belastar planerna
alldeles för mycket och kvalitén på
planerna blir lidande. En gräsplan måste
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få vila då och då om det skall bli bra.
Problemet kommer att öka för varje år,
då allt ﬂer ungdomslag startas och då ﬂer
ungdomslag börjar spela 11-mannafotboll.
Behovet att bygga nya fotbollsplaner är
AKUT. Till säsongen 2006 måste vi ha
tillgång till ﬂer ytor i Sandsbro.
Kommunen har gjort en detaljplan
för Norremarksområdet med plats för
3 gräsplaner för 11-mannafotboll och
(minst) en grusplan för 11-mannafotboll.
SAIK planerar för att i första hand bygga

Men, oavsett hur, när och var
vi börjar bygga fotbollsplan
behöver vi pengar, mycket
pengar. Vi behöver alla bidrag vi
kan få, så sätt gärna in en slant
på Postgiro: 125984-5. Ange
”Bidrag ny plan”. På vår hemsida
www.sandsbroaik.se kan du hitta
ﬂer sätt att stötta oss.

Sandsbro AIK

Glass, glass i

stora lass!
Visst blir man ibland sugen på en kall, smaskig glass?
Visste Du att det ﬁnns en kiosk i Sandsbro AIK:s
klubbstuga?
Där ﬁnns förutom glass också läsk, godis, choklad, kaffe, lotter,
med mera. Alla är varmt välkomna på ett besök. Vi har öppet de
ﬂesta vardagar mellan 08.00 – 16.00.

Köp souvenirer och kläder!
I klubbstugan kan du beställa och köpa souvenirer och
kläder. Överskottet går till nya fotbollsplaner.
Keps, Halsduk, Mössa
Pin
Tygmärke
Små, mellan, stora klistermärken
T-shirt, grön eller gul, beställningsvara
Pikétröja, grön eller gul, beställningsvara
Väska, grå, beställningsvara
Ryggsäck, grå, beställningsvara

100 kr
10 kr
10 kr
1-3 kr
99 kr
150 kr
200 kr
200 kr

Fifteen - Love!
Ingen har väl glömt bort känslan av att se och höra Borg,
Wilander, Edberg, Gunnarsson och de andra virvla fram
och tillbaka på Centercourten, och sedan själv gå ut och
dunka några bollar med en god vän.
Du vet väl att det i Sandsbro ﬁnns två mycket ﬁna grusbelagda
Tennisbanor? Ta chansen att just denna sommar återuppleva dessa
minnen genom att utnyttja dessa banor. Kontakta kansliet, 615 95,
för information om hur du bokar enstaka och fasta tider.

Välkommen till ditt
McDonalds på Norremark
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