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Lite mer än en vanlig förening.

Bilder från fotbollsskolan:
Foto; Emilia Hjelmberg

Välkomna

tillbaka!
Övning ger färdighet.

Vilken underbar sommar vi haft!
I SAIK:s regi har våra ungdomar varit aktiva i fotbollsskola, tennisskola,
idrottsskola och Sandsbrobollen. Sandsbrobollen var, trots åska
och regn, som vanligt väl genomförd och succé. Du har väl sett att
motionsgrupperna dragit igång för hösten, ta tillfället i akt att bättra
på konditionen och välbefinnandet. Det är glädjande att SAIK har så
mycket att erbjuda. Regnperioden i slutet av augusti och början av
september gjorde tyvärr Sandavi ospelbar under flera dagar, vilket
drabbade både A-laget och övriga lag som använder planen. Nu ser vi
framåt, arbetet med de nya fotbollsplanerna på Norremark pågår för
fullt. Passa på att ta en promenad dit för att se hur arbetet fortskrider.

Forbollspelarna Emin Nouri och
Karin Axelsson från Öster IF kom
på besök och svarade på frågor och
skrev autografer till de som ville ha.

SAIK-hälsningar

Christer Jonasson
Ordförande

Gruppbild på avslutningsdagen.

Sandsbro Servicehall

Bilverkstad
Öppettider:
Mån- Tors: 07.00- 16.30
Fre: 07.00- 13.00

Gränsvägen 2 352 49 Växjö
Telefon: 0470- 633 33
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SANDSBRO, Nordiska Mästare
i Boule
Text och foto: Claes Svensson

Sandsbrotrion Rudolf Jarz,
Leif Karlsson och Claes
Svensson spelade hem Nordiska
Mästerskapen för veteraner i
Ronneby.
Tävlingen började med att trion blev
tvåa vid första kval helgen i Åstorp i maj
månad. Andra kvalomgången spelades i
Varberg 8-9 juli. I semifinalen förlorade
Sandsbro laget mot Veteranerna från
Stockholm, dessa blev då Sverige 1. I den
avgörande matchen om andra platsen till
Nordiska mästerskapen möttes Sandsbro
och Varberg. En mycket hård match som
Sandsbro vann med 13-12. Puh, Puh.
Nordiska mästerskapen spelades sedan
i Brunnsparken, Ronneby. Sandsbro
började mot Norge, förlust 6-13.
Efter denna förlust tog sig laget samman

och vann de
återstående
gruppmatcherna.
Semifinalen
spelades mot
Sverige 1. (
Detta lag hade
Sandsbro aldrig
vunnit mot.)
Sandsbro vann
med 13-6 och
var alltså klara
för final.
Finalen spelades
mot förra
årets Nordiska
Från Vänster: Claes Svensson, Rudolf Jarz och Leif Karlsson.
Mästare
Danmark 1. Det
Sandsbro började ta poäng. Vinst med
började bra med 4 poäng i första spelet.
13-10! SANDSBRO, NORDISKA
Sedan gick Danmark till 9-4, innan
MÄSTARE!

Ditt McDonald´s
på

Norremark
och

Samarkand



www.bilsport-mc.com



Det lilla kontoret
med de STORA
resurserna!

0470-201 25

0470-72 21 20

www.sandsbroaik.se

Förenings
Sparbanken
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Hej alla SAIK:are!
Inför den här säsongen tappade vi större delen av
startelvan från förra säsongen. Framförallt förlorade
vi mängder med rutin och det har vi inte kunnat
ersätta. Det har visat sig i våra matcher där vi i våra
bästa stunder hållit en hög nivå men inte klarat av att
hålla uppe spelet under en hel match.

Deltavägen 10, Norremark i Växjö
Tel: 0470-365 10

Under vårsäsongen blandade vi bra spel med riktigt
stora misstag som gjorde att vi tappade många
onödiga poäng. Jag tänker främst på matcherna mot
Torsås och Hinneryd. Under hösten har spelet sett
stabilare ut och vi har inte gjort lika många misstag,
men vi har ändå bjudit på för mycket och framförallt
har vi varit väldigt ineffektiva framåt. Det kan låta
negativt och dystert, men jag ser väldigt optimistiskt
på framtiden. Vi har ett ungt och utvecklingsbart
lag som på sikt kan bli väldigt bra. Det tar ett tag att
komma in i A-lagsfotbollen och den här säsongen
kommer att vara nyttig för spelarna. De får en större
erfarenhet som vi kommer att ha stor nytta av redan
nästa säsong. Kan vi se till att behålla årets trupp
och spetsa till den med lite nyförvärv, så kommer
SAIK:s herrfotboll gå en ljus framtid till mötes, för det
finns en stor potential i grabbarna och det är en bra
stämning och sammanhållning i truppen.

Vi finns även i Alvesta & Ljungby

Som ansvarig för laget så hoppas jag att ni som följer
oss har lite tålamod och stöttar oss i vår strävan att
utvecklas.
Tack för ert stöd!
Christian Stridh
Huvudtränare för SAIK:s A-lag

Rådjursvägen 10
352 45 Växjö
Tel. 0470- 166 00

Norremark

www.fameroindustri.se

öppet för dig 7-22 alla dagar
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Gympaprogram till hösten

Nya fotbollsplaner

Familjegymnastik från 2 år
Söndag kl. 10.00-11.00
Ledare: Annelie Eriksson tel. 255 41
Lena Nicklasson tel. 473 36

Text och foto: Emilia Hjelmberg

Just nu så pågår arbetet med de nya fotbollspanerna på Norremark.
Vi har tagit några bilder på arbetet och kommer att uppdatera med
mer bilder på vår hemsida www.sandsbroaik.se under hösten.

Barngympa 4-5 år
Måndag: kl. 18.00-18.45
Ledare: Malin Engström tel. 655 65
Barngympa 5-6 år
Tisdag:kl.17.00-17.45
Ledare: Ulrika Renemark tel. 655 54
Camilla Linnér tel. 657 13
Barngympa 7-8 år
Onsdag: kl. 18.00-19.00
Ledare: Annie Svensson tel. 655 50
Helena Söderberg tel.616 10
Barngympa 9-10 år
Tisdag: kl. 17.45-18.45
Ledare: Ulrika Renemark tel.655 54
Herrgympa
Söndag kl.19.00-20.00
Ledare: Anki Solvemark tel. 614 23
Step styrka intervall
Söndag kl.17.30-18.45
Ledare: Lena Björklund tel. 658 82
Ring Lena för att boka din plats
Rygg och Lättgympa
Måndag kl.19.00-20.00
Ledare: Inga Burman tel. 656 59
Herrar och damer är välkomna!
Chiball
Onsdag: kl.18.45-20.00
Ledare: Anette Liljenberg tel. 615 50
Ring Anette om du vill boka plats
eller bara är nyfiken och vill veta mer.
Power Pilates
Tisdag: kl. 18.45-20.00
Ledare: Lila Bukvic tel.615 12
Stavgång
Torsdag: samling vid stora ingången på Sandsbro
skola kl. 18.00
Ledare: vi alternerar detta
Läs mer på: www.sandsbroaik.se

- en trygg och
nära värd

www.vidingehem.se

tfn 0470-70 17 70

www.sandsbroaik.se

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



