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Skriv i Stensjönbladet 

Tre föreningar samverkar om att ge ut Stensjönbladet. 
Du är välkommen att skriva i tidningen om information, en berättelse, 

dikt eller något annat trevligt. 
 

Enda kraven är; skriv positivt, personligt och färdigt på A5 och 
du skickar det smidigast på mail till: stensjonbladet@hotmail.com 

Annonser 100 kr halvsida–200 kr helsida betalar Du i Barkös. 
 

 
Stensjönbladet utkommer år 2017 
25 april - 1 september - 1 december 

Manusstopp ca 10 dagar före utskick! 

Övriga utgivningar 
Stensjöns IF:s årsberättelse och friidrottens årsberättelse  

 

Arrangemangen i Stensjön 2017 
* Valborgsfirande * Ullinge Mini-Cup * Midsommarfest 
* Stoneman * Barködagen * Luciafirande * Tomtestigen 

 

”detta är en periodisk utgåva om minst 4 nummer per år”… 
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Vilken ynnest 

 

 
 
Vilken ynnest att få komma ner till Runeplan en vardagskväll i juni.  
Hela anläggningen sprudlar av liv och rörelse och glada röster 
genom friidrott och fotboll. Alla utövare är förväntansfulla inför 
kvällens övningar. De springer omkring antingen helt planlöst eller 
med boll – men alltid tillsammans med andra och alltid med 
entusiasm och glädje. Föräldrar pratar med varandra – utbyter 
antingen erfarenheter om barnen eller ventilerar helt andra 
ämnen. 
 
Barnen berättar upphetsat om sina bravader sedan förra 
träningen. Hur fort man har sprungit – uppför trappan hemma, hur 
mycket man minsann har övat på de olika tekniker de lärt sig på 
Runeplan, att man har ett gult plåster på knäet, att man övat 
höjdhopp hemma – på vardagsrumsmattan eller att man skall på 
grillfest efter träningen med upp emot 108 personer!! 
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Träningspasset fortlöper med 1000 viljor men det är ändå min som 
styr (nästan i alla fall) Vi tränar sprint med robotarmar och full 
fokus på bara dig själv, höjdhopp med bakåtslungat huvud så att vi 
rinner som en säl över ribban – pam pam pam attack sista 3 stegen, 
kastar högt och långt med fin rotation på överkropp och armar och 
hoppar längdhopp med fjärilsarmar och snygga fall framåt. Man 
behöver ingen speciell utrustning och inget bollsinne – bara sig 
själv full av energi och vilja. På köpet utvecklar man en smidig och 
stark kropp och knopp.  
 
Det är friidrott det! 
 
Föräldrar som mäter, höjer ribba, tar tid, krattar sand, hejar på och 
plockar iordning. 
Dessa föräldrar – utan er hade jag inte fått fördelen att umgås med 
era underbara barn och träna dom till riktiga atleter. Och utan er 
hade jag inte haft möjligheten att genomföra träningarna på ett 
tillfredsställande sätt 
 
TACK för att ni finns! 
 
Vilken ynnest att få komma ner till Runeplan en vardagskväll i juni. 
En ynnest att få hänga med alla Er som är där och få vara delaktig i 
detta – vilken glädje det skänker mig. Vilken ynnest att Göran 
Graberg har lärt mig allt detta - önskar att han också kunde få dela 
detta med mig live. 
 
Nöjd 
Mette Bromander  
Stensjöns IF 
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Friidrott!! 

  
Kom och hoppa höjd och längd, kasta 

boll och spjut och spring kort och långt! 
Alla kan vara med! 

 
Onsdagar 17.30–18.15 – nybörjargrupp 
 18.15–19.00 – fortsättningsgrupp 

 
Kom träningsklädd med vattenflaskan påfylld. 

Kostnaden är medlemskap i Stensjöns IF  
(50: - för barn under 17 år) 

 
Ledare: Mette Bromander   

Om du har några frågor – ring 070-530 32 14. 
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Friidrotten våren 2017 - en sammanfattning 

Vi hade som målsättning att 2017 få båda våra skolor för en friidrottsdag 
på Runeplan och dessutom få deltagare på Höglandsmästerskapen, 
Sisuspelen, Eksjö stadslopp och till Höglandsloppet. Från början var det 
också en målsättning att vinna OS-pokalen 2017, men när Lill slutade på 
skolan den första mars ändrade vi målsättningen till att vara bland de tre 
bästa skolorna. 
 

Tack vare Åsa, Mette och trogna föräldrar så lyckades vi få dryga 20 
deltagare till olympiaden och vann pokalen för sjätte året i rad. 
 

Alla målsättningar infriades redan under våren och därtill ”drömmen” om 
många deltagare i friidrottsskolan som Mette ändrat från söndagar till 
onsdagskvällar.  Deltagandet blev så stort att Mette fick dela in i två 
grupper och ha Elin som hjälptränare i nybörjargruppen. Totalt var det 
nästan 50 ungdomar med under vårterminen och högsta notering var det 
en onsdagskväll med 28 deltagare! 
 

 
Veteranernas förutsättningar förändrades radikalt när förbundet inte 
kunde hitta någon arrangör till VDM 2017. Denna tävling har arrangerats 
sedan 1970 och det var första gången som vi inte kunnat arrangera alla 
grenarna. På VSM inomhus togs guld av Peter i häck och Håkan i höjd och 
VNM vanns 2 silver av Peter och Ambjörn. På VSM utomhus i Karlskrona i 
augusti så kom fullträffen med 6 guld, 2 silver och 2 brons. Håkan 
Josefsson imponerade med 1,64 i höjd och slog därmed den gamle 
landslagsmannen Olle Johanssons mästerskapsrekord på VSM som stått i 
17 år med en cm.  
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Egna arrangemang utöver skolfriidrottsdagarna var två kastfemkamper 
som Ambjörn och Roger ordnade med rekorddeltagande under våren. 
Tanken var att manifestera den 10 juli med någon friidrottstävling, då 
det denna dag var 75 år sedan Ingemar Lindqvist startade sektionen för 
friidrott i Stensjöns IF. Vi lyckades inte med detta, utan ett telefonsamtal 
till Ingemars inspiratör Sven Högqvist var enda draget som gjordes för att 
manifestera jubeldagen. Sven 91 år blev glad men hade inte kraft och 
möjlighet att komma till Runeplan för att glädjas åt vår fina idrottsplats. 
På bilderna nedan ser vi den stora förändringen från vår idrottsplats på 
1960-talet och dagens Runeplan med läktare, klubblokaler och 
allvädersbanor. 
 

 
 
 

 
 

Sammanfattning av Göran om friidrotten sommaren 2017 och friidrottens 75 
årsjubileum! 
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Livet är rörelse – Göran Graberg 

Av Mattias Eisner 
 

 
 
Många mäter storheten av en idrottare eller ledare i mått av medaljer 
och utmärkelser, men det visar aldrig hela sanningen. Det finns så mycket 
mer. Jag bestämde mig en dag i juli för att åka och samtala med en av de 
största ikonerna i Stensjöns IFs historia, Knut Göran Melvin Graberg, 
mest känd som bara Göran och jag fann att min tes kunde bekräftas. 

 

Året var 1954, och Göran var 16 år, när han fann Runeplan första gången. 
Innan dess hade han kastat spjut på de lutande ängarna på Holmen, där 
Nisse Lindqvist brukade skoja om att det var viktigt att kasta åt rätt håll. 
Men det var Ingemar Lindqvist som introducerade honom i föreningen. 
Och Ingemar var även duktig på att ge ungdomarna ansvar och snart var 
Göran både ledare och styrelseledamot. 
 

Vid denna tid fanns det fortfarande inga byggnader på Runeplan och 
banorna var av kolstybb.  Men idrotta kunde man, både träningar och 
tävlingar var välbesökta. Stensjöns IF var under en lång tid Smålands näst 
bästa förening efter Växjö räknat i DM poäng. 
 

Även om Göran har tävlat mycket, så framgår det med all tydlighet att 
det inte är därför han håller på med idrott. Två saker återkommer 
ideligen när vi pratar: för Göran är träningen den stora passionen och 
den har betytt otroligt mycket för hans hälsa. Träning 20 h i veckan med 
bland annat löpning gjorde att han hade en fantastisk 
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syreupptagningsförmåga. Men en dag 1976 förändrades allt. Göran fick 
en lunginflammation samtidigt som en kronisk sjukdom blossade upp, 
vilket fick till följd att all kondition försvann. Från att springa 
terrängmaraton kunde han inte längre gå upp för en backe. De följande 
14 åren var mycket plågsamma innan sjukdomens symptom oväntat 
mildrades i början av 90-talet. Detta gjorde att Göran fick en andra chans 
och träningen blev viktigare än någonsin. För att kunna möta sjukdomen 
började han träna så mycket som upp till 100 h i månaden 
 

Det andra som hela tiden kommer upp är den glädje Göran finner i andra 
människors prestationer, t.ex. alla barn och ungdomar som sprudlande 
av glädje och energi kommer till Runeplan. Hela tiden glider samtalet in 
på än den ena och än den andre som Göran under årens lopp har fostrat 
och stöttat i deras egen träning och utveckling.  
Något som han finner extra glädje i är att fler och fler tjejer får möjlighet 
att träna. Detta var otänkbart på 50-talet. Som tränare tycker han det 
många gånger är roligare med tjejerna eftersom de ofta har bättre 
rytmkänsla och är mer graciösa. Men det är fortfarande träningen och 
den personliga utvecklingen hos utövarna som är viktigast. ”Personliga 
rekord är viktigare än att tävla mot andra. Man skall inte jämföra med 
någon annan än sig själv. Alla är olika och man är bra på olika saker.” 
 

Glädjen i idrotten är grunden. Göran har alltid tyckt att träning är kul. 
Sedan är det olika om man tycker det är kul att tävla, men det viktigaste 
är att man tränar. Hans passion och positiva inställning backas upp med 
fakta. Kunskapen kommer både från böcker och vetenskapliga artiklar. 
Han nämner t.ex Bunkeflo-projektet för att cementera att ”träning är 
också positivt för resultaten i skolan”.  
Men de egna erfarenheterna är lika viktiga. 
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I mina ögon trodde jag passionen hos Göran rörde Stensjöns IF och 
friidrott, men efter vårt samtal så har jag förstått att all idrott ger Göran 
energi och att Stensjöns IF skall vara tacksamma för att han ger sin tid 
och sitt engagemang till just vår förening. Vid några tillfällen glider 
samtalet in på idrottstävlingar som betytt mycket för Göran och med 
brinnande entusiasm flödar historien om bandyn i Nässjö fram. Alla 
timmar han spenderade på gamla bandyplanen i Nässjö och när han 11 år 
gammal åkte till den sista sjöisfinalen utanför Eksjö, när Nässjö vann SM 
med 7-1 över Edsbyn inför 18 000 åskådare. 
 
Ju mer jag pratar med Göran, desto mer förundras jag av den glöd och 
glädje som han ger till föreningen. Och jag förstår att de stunder som 
betytt mycket för honom inte handlar om hans egna bedrifter, utan att 
han gläds mest åt alla de ting som ger andra en möjlighet att fortsätta. 
Glädjen och den välförtjänta stoltheten för de nya allvädersbanorna 
exempelvis, inte för att han drev igenom projektet, utan för att det 
betyder att ännu fler ungdomar kan fortsätta drömma om minnen från 
Runeplan. Eller när han med beundran i rösten pratar om sina adepter, 
både idrottare och ledare, så som Mats Erixon, en av Sveriges bäste 
långdistanslöpare genomtiderna, Isak Oskarsson spjuttalang, Lasse 
Lennartsson SIFs meste ledare och Mette Bromander, som nu tagit vid 
träningarna på Runeplan. 
 
Vinnarskalle eller ej; Göran har tävlat länge, dock utan någon elitsatsning. 
Enligt mig är dock hans VSM silver från 2013 med 1.28 i höjd vid 75 års 
ålder otroligt imponerande, t.o.m. bättre än hans klubbrekord på 1.76. 
Speciellt med tanke på att hans astma då var så svår att en rivning 
innebar att han var tvungen att stå över resterande hopp till nästa höjd. 
Men det som imponerar mest på mig är med den passion och glädje han 
pratar om idrott, hälsa, andras utveckling och prestationer. För mig är det 
en sann ledare och förebild. 
Att höra Göran prata om att det roligaste är när han ser alla våra barn på 
Runeplan ”att de har det där go'et i sig och tycker om att röra sig, för 
livet är rörelse”, det är då man inser att engagemang handlar om just 
det: eldsjälar i rörelse. 
 
 
 
 



 

11 
 

 

Möjligheternas Stensjön 

 
När det gäller välstånd och möjligheter för företagsamhet av ena eller 
andra slaget så ligger Sverige högt i ranking på världslistan. Om det nu är 
mätbart så ligger vi femma i någon bättre undersökning. 
 
Här i möjligheternas land så tycker jag att Stensjön ligger högt i ranking i 
världen. Så högt att vi hellre bor här än där vi verkar. 
Jag kan se att fler och fler sätter värde på vår ort. Vi har snart 
middagsgäster var kväll vid vår badplats och campingen verkar också ha 
ökat. Kanske i takt med att de sanitära möjligheterna har förbättrats men 
ändå ett mått på ett totalt värde. 
 
Efter en något svalare sommar än önskat summerar vi ändå att 
badplatsen är väldigt populär så fort solen tittar fram. För de som deltog i 
dua-, triathlontävlingen ”Stoneman” så var det ju absolut badbart. En 
solig dag där man gått man ur huse för att tävla på familjenivå. 
Uppskattat av alla, barn som pensionär, tävlande och funktionär. Jag tror 
även att åskådarna fick några skratt medan de hejade på. Någon kanske 
till och med blev sugen på att delta i kommande evenemang. 
Jag hoppas att vi tar patent på namnet.  
 
När sommarens ledigheter lider mot sitt slut så börjar vi återigen att 
skapa möjligheter i vårt samhälle. Under hösten så öppnar Nässjö 
Kommun röstningen i ”en halv miljon idéer”. Håll utkik på kommunens 
hemsida eller länken via vår egen sida. Det kommer att bli spännande att 
se vilka förslag som skall förverkligas. 
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Lite i linje med detta så pågår det parallellt arbeten med att göra vårt 
samhälle säkrare att färdas i. Efter många motgångar så känns det ändå 
som att vi får lite draghjälp av bl.a. polis, kommun och länsstyrelse som 
tar våra ansträngningar på allvar. Här finns flera myndigheter att stångas 
mot och draghjälp är förstås väldigt välkommet. Tillgänglighet, säkerhet 
och trivsel är ledord som kan sammanfatta vår strävan. 
Vi ser att vår kommun är villig att satsa då den offentliga toaletten 
kommit på plats. I höst flyttas julgransplatsen till en mer framskjuten 
position. Utöver ”miljonhalvan” så planerar Tekniska kontoret nya 
möjligheter för våra yngre ortsbor.  
Under hösten kommer det finnas flera möjligheter att göra saker 
tillsammans förutom att rösta fram förslag på kommunens hemsida. 
 
Alla är välkomna att delta då vi under hösten kommer att ha utbildningar 
i HLR och att släcka en låga om den uppkommer på fel ställe. 
 
Vi kommer att byta ut rondellekan under september, kan behövas ett 
gäng för att skrota den gamla och sjösätta den nya. Vi kommer att 
behöva en ny bock innan advent, vi kanske kan bli några snickarsugna 
någon fin höstdag i oktober.  
 
HÅLL UTKIK PÅ HEMSIDAN OCH FB så hoppas jag att vi ses under 
lättsamma former. Håll även utkik efter något höstkul. 
Med vänliga hälsningar 
Stensjönortens Samhällsförening 
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Stensjöns Stoneman 2017 

Av Mette Bromander 
 

 
 
Drygt 40 modiga själar trotsade både vattnets vågor, skogens terräng och 
sina egna rädslor i tidernas första Stoneman i Stensjön i första lördagen i 
augusti! Vi i Stensjön ville arrangera en form av amatör triathlon i dessa 
hypade Ironman tider för att locka ut alla att träna och umgås. 
 
Lilla rundan där de flesta deltagarna var barn inleddes med cykling i 
terräng och följdes av en löparrunda – även den över stock och sten.  
 
På stora rundan var man tvungen att slänga sig i Stensjöns vatten och 
simma i motvind ca 250m med ett par följebåtar för säkerhets skull. Man 
kunde skönja allt från bara badkläder till avancerade våtdräkter och 
simglasögon 
 
Ganska möra efter simningen växlade de över till en 7km cykelrunda som 
var väl uppmärkt för de som var utsocknes. Och som sita etapp var det 
dags för en terrängrunda i löpning. 
Alla deltagare stora som små gick i mål på våra fina allvädersbanor till 
diverse hejarop och applåder. Först över målsnöret på Lilla Stoneman var 
Stensjöns egna Elin Bromander och på Stora Stoneman Christian 
Tenggren även han Stensjön. Dessa 2 vinnare premierades med varsin 
sten som hämtats upp från Stensjöns botten och de skall få sina namn 
ingraverade. 
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Nu är det upp till er andra att se till att Stenarna får nya ägare nästa år 
eller skall de för evigt vara deras? 
 
Övriga deltagare åkte inte heller hem tomhänta utan erhöll varsin 
vattenflaska som intyg på att de genomfört tidernas första Stoneman. 
 
Som lite återhämtning bjöds alla på nygrillade hamburgare av 
arrangörerna Stensjönortens Samhällsförening och Stensjöns IF. Även alla 
duktiga funktionärer från Stensjön som hjälper oss att göra detta möjligt 
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Rosa rödbetssoppa med pepparrots-chèvrecrème 

 4 pers som förrätt 

 

Alltså, ska jag verkligen göra detta – ge iväg ett av mina 

favoritrecept åt massorna? Svar ja. Om jag älskar att laga mat så 

älskar jag att bjuda folk jag tycker om på det jag lagar ännu mer. 

Och jag älskar Stensjön och människorna som befolkar denna by. 

Håll därför till godo och laga en hösträtt på svenska rödbetor, 

kanske från ditt eget land, eller från grönsaksdisken. Bjud sedan 

någon du älskar. Ni vet var jag bor.  

 

 
 

Ett knippe färska rödbetor (ca 500 g) 

2 dl grädde 

0,5 dl grönsaksfond alt. halv grönsaksbuljongtärning 

Salt 

Peppar, vit eller svart 

150 g chèvreost (går lättast om den är bredbar av typen Chavroux, 

trekantig ask) 

0,5 dl lättcrème fraîche 

1 msk finriven pepparrot eller mer om man vill ha starkt 

1 tsk dijonsenap 

Rosmarinkvist till dekoration  
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Gör så här: 

Koka rödbetorna i vatten som täcker dem i ca tio minuter, häll sedan 

kallt vatten på så skalas de lättare.  

Skala och dela i mindre bitar.  

Koka upp i nytt vatten som precis täcker dem tillsammans med en 

nypa salt så att rödbetorna blir mjuka.  

Häll av häften av vattnet och mixa rödbetorna till en tjock soppa. 

Tillsätt fond/smulad buljongtärning.  

Häll i grädden. Låt sjuda upp. Är soppan alltför tjock, tillsätt lite 

mer vatten och låt det koka ihop.  

Smaka av med salt och peppar. Soppan håller sig ett tag, går att 

förbereda. 

 

Blanda ihop allt till chèvrecrèmen och ringla/klicka sedan ner den i 

soppskålarna vid servering. Lägg på rosmarinkvisten. Ett avlångt 

fröknäcke med lite av crèmen eller philadelphiaost på passar till.  

 

Puss puss från Ulle. 
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Klubblaget som vann mot Björkö GoIK 18 
juni 1944 på Ränneborg med 1 poäng 
  

 
 
 
Övre rad – fr.v. Per-Olof Stensson, David Karlsson, Arne Lindqvist, Aage 
Holst, Arne Ericsson, Bertil Karlsson, Olle Johansson, Tore Björkman, Sören 
Palmqvist, Lennart Ericsson, Arvid Johansson och Victor Karlsson.  
Nedre rad. fr.v. Sven Lindqvist, Melker Zakrisson, Gustav Johansson, Allan 
Johansson, Ingemar Lindqvist, Kalle Ståhl, Knut-Ingvar Karlsson.  
 
Matchen hade tio grenar och det blev SIF segrar i höjd av Sven Lindqvist, på 
100m av Melker Zakrisson, 1500m Per-Olof Stensson och i stav av Kalle 
Ståhl.  
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Runeplan –de första åren 
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Stensjöns IF Fotboll 

Seniorlaget 
 

 
 
Efter vårsäsongens matcher gick A-laget till sommaruppehållet med 6 
vinster 4 oavgjorda och 2 förluster. Våren har innehållit fantastiskt fint 
spel men dessvärre blandats med några djupdykningar.  
Många spelare har fått känna på spel i A-laget nämligen 28st däribland 3 
från 15-årslaget.  
Mycket jobb har lagts på försvarsspelet och det roliga är att under våren 
har tränare Mikael Engdahl lyckats få till en klar förbättring vilket har 
resulterat till att vi har släppt in minst antal mål i hela serien. 
 
Höstens omgångar har startat på ett mycket bra sätt med 4 raka segrar 
vilket gjort att vi nu är på en kvalplats till div 4, endast 3 poäng efter 
Ekhagen och Malmbäck. Trevligt är att vi tagit vinsterna på ett mycket 
bra och stabilt spel. 2 nya spelare har anslutit till oss under sommaren 
och verkligen höjt övriga. Både Antonio Crnoja och Tarik Gogic har 
kommit in på ett bra sätt i laget och verkligen visat en härlig inställning. 
 
Med hopp om en härlig höstavslutning, vi ses väl på Runeplan 
Lasse Bergström  
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Ungdomsfotbollen 
 
Ännu en vår har passerat och sommaren har hunnit gå och för Stensjöns 
IFs del betyder det att halva ungdomssäsongen har passerat. 
Men under denna tid hinner det hända mycket. Fotbollskolan och alla 
ungdomslagen har tränat, spelat och arrangerat MiniCup. 
 
Som ledare i föreningen och som Stensjönbo fascineras jag över all den 
energi som finns i samhället och i föreningen. Vår lilla förening har börjat 
bli stor. Vi har återigen 3 ungdomslag i seriespel. Vi har det återskapade 
P02 laget, våra tappra P05 och våra flitiga P06-07 lag, som ni kan läsa om 
senare. 
Stämningen är god i alla lagen och de är glädjande att komma ner till 
Runeplan och se alla lagen träna. Grupperna har tillsammans nu blivit så 
många att fler och fler dagar börjar fyllas med rörelse, träningar och 
matcher. Vilket är glädjande.  
Inte nog med att de spelar fotboll, de har också tid att hjälpa till med våra 
arrangemang så som mini-cupen. Där gjorde många lag betydande 
insatser och ett stor tack riktas framför allt till P06-07 laget för deras 
uppslutning och för de modiga P02 laget som hjälpte oss med att döma. 
Sanna förebilder för våra unga fotbollskillar och tjejer. 
 
Solen sken över Ullinge Mini-Cup i Stensjön 
 
Ullinge Mini-Cup avgjordes i strålande solsken. Över 400 barn samlades 
på Runeplan i Stensjön för att under några varma timmar glädjas över 
den gemenskap som fotboll i Småland ger. 
 
De första funktionärerna kom till idrottsplatsen vid åtta tiden för att göra 
de sista förberedelserna inför en lång fotbollsdag.  
Strax efteråt anländer de första lagen. Viktor Eriksson och hans 
parkeringsvakter påbörjar det viktiga arbetet med att lotsa de första av 
flera hundra bilar rätt på de uppmärkta parkeringarna. 
När klockan närmar sig kvart i tio, så annonseras cupens start och alla 
lagen samlas framför läktarna med en förväntansfull publik.  
 
Cupen invigs av två modiga Stensjöntjejer, Wilma Eriksson(trumpet) och 
Esmeralda Eisner(sång). Tillsammans framför de nationalsången inför ett 
tusental personer. En invigning som skall ge alla unga spelare en försmak 
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av kommande landskamper. Vid tio ljuder båttutan varpå de första av 
totalt 86 matcher sedan sparkas igång. 43 deltagande lag från 18 olika 
föreningar runt om i Småland år kommer under dagen att spela 4 
matcher var. Som åskådare är det en fröjd och olidligt spännande att följa 
matcherna.  

 
Att barnen får uppleva glädjen att få slå en passning,  
att få en målchans,  
att rädda ett skott,  
att våndas på avbytarbänken och längta efter att få komma in,  
att höra laget heja på dig,  
att tillsammans värma upp och sjunga en pepramsa,  
att få tacka motståndarna med en "dab",  
att få värdefulla inkast-tips från de tuffa domarna, blott 15 år fyllda, 
att få äta en hamburgare i solskenet tillsammans med sina kompisar, 
att få en kram av mormor efter matchen 
och att få minnen för livet. 
Kort sagt en cupdag som bygger upp och är väl värd att komma ihåg.  
Som kulmen av dagen, kan alla barn oavsett dagens olika vägar som 
avslutning marschera in tillsammans med 400 andra barn plus ledare 
bakom en fanbärare, komma fram till en stor publik som applåderar just 
dig för att du gjort ditt bästa under dagen, oavsett hur resultaten fallit ut 
under dagen, och en medalj av guld hängs runt din hals. 
 
Det är imponerande att se alla barn, ledare, funktionärer och föräldrar, 
tillsammans bidrar med att skapa en arena för att växa och trivas i.  
Ullinge Mini-Cup spelas varje år första helgen efter skolavslutningen och 
låter barnen samlas under fotbollens fana som en start på en fantastisk 
sommar.  
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Ungdomsledare i SIF 
 

U02-03   U08  

Joakim Bromander    075-2412155  Peter Johansson 070-8279198  

Håkan Karlsson 070-6839978  Jonas Gustavsson      

Annelie Lundqvist  073-9461660      

    U09  

U04-05  Emma Erixon 070-9238758 

Magnus Gefvert 070-2511528  Erik Silfwerbrandt    070-8224015  

Markus Bromander 070-6181139     

Göran Salomonson 070-6016112 U10-11  

Jim Alm 073-6266860  Ola Wallsten  070-3900361 

      Petter Spethz  070-4699994 

U06-07  Emely Tärneberg 070-2806701  

Tobias Blomqvist 070-3491091   

Christer 
Gunnarsson   U12-13  

Jöns Jönsson   David Westerdahl  072-3120881  

Magnus Pettersson   Martin Hamrin  070-3900888  
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Från träningsläger till Lenhovda 

 

 
 
Det var jätteroligt!! Träningsläger 21-22 april, pojkar 06-07   
Under fredagseftermiddagen var det äntligen dags! En efter en dök 
killarna upp på Runeplan med tränings och övernattningsgrejer. Ett rejält 
träningspass fick inleda lägret. Sedan var det dags för middag och 
självklart var det tacos som stod på menyn, är det fredag så är det!  
 
Det var ett riktigt aprilväder med både sol, rejäl blåst och snö, men det 
avskräckte varken grabbarna eller föräldrarna från att mötas i en riktigt 
spännande brännbollskamp. Alla kämpade tappert och trots motvind och 
snö i ögonen så gjordes det helvarv och togs både en och tvåhandslyror. 
Dock blev det väldigt svårt för föräldrarna att göra helvarv i sista 
omgången då löpbanan på något märkligt sätt hade vuxit och blivit säkert 
tre gånger så lång. Kreativa barn låg gissningsvis bakom det lilla 
busstrecket. Sedan fick föräldrarna ge sig iväg hemåt och pojkarna 
bäddade och fixade inför natten.  
 
Halvåtta lördag morgon var det dags för väckning. Vid det laget så var alla 
förstås redan vakna och pigga på att komma igång med träningen, men 
först fick det bli lite frukost.  
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Träningspasset inleddes sedan på Runeplans fina gräsplan som hade 
täckts av ett litet snötäcke under kvällen och natten. Efter lunch var det 
dags att ladda om för lägrets avslutande aktivitet, match mot Malmbäck! 
Vädergudarna bjöd på fortsatt utmanande väder med en blåst som 
nästan tog andan ur publiken, men både grabbarna och ledarna kämpade 
på och matchens resultat talar sitt tydliga språk vad det gäller nyttan av 
träning och bra laganda. Vad det blev i matchen? Det får ni fråga killarna 
om? 
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Elit Fönster cup/Lenhovda 4-6 augusti 2017 P06/07. 
 
Fredagen den 4 augusti packade vi bilarna och åkte till Lenhovda för att 
spela cup. När vi checkat in på idrottsplan blev vi tilldelade Lenhovdas 
sockenstuga precis intill kyrkan för inkvartering. När vi kommit iordning 
drog vi ut på byn och träffade våra motståndare från Trekanten cup 
2016, Falkenberg FF på byns pizzeria. Ett lag som vi då mötte både i 
gruppspel och slutspel och vann till slut på straffar. Då vi inte var lottade i 
samma grupp hoppades vi nu båda på ett möte under söndagen. 
 
Efter en natt med varierad mycket sömn, var det vid niotiden dags för 
dagens första match mot Rödsle. Killarna kom igång bra från början och 
vi vann matchen. I andra matchen stötte vi på ett bra lag från Snöstorp 
(grön) som rullade boll bra, men vi lyckades nå oavgjort. Dagens två 
andra matcher var mot Bankeryd och Åby Tjureda, där vi också avgick 
med vinster. Efter middag och dusch gick vi åter ett varv runt samhället 
och avslutade med en glass och därefter hem för att ladda inför 
söndagens matcher. 
 
På söndagen fick vi sovmorgon då vi hade vår första match vid klockan 
12. Nu var det dags för matchen som vi väntat och hoppats på mot 
Falkenberg. Efter en stor kämpainsats från killarna vann vi med matchens 
enda mål. Under eftermiddagen hade vi ytterligare två matcher som 
vanns mot Bankeryd och Snöstorp röd. 
En fantastisk insats av killarna som aldrig ger upp, alltid kämpar för 
varandra och alltid uppträder bra både mot varandra och motståndare, 
både på och utanför plan. 
 
Efter dusch och städning drog vi åter hem mot Stensjön, trötta och nöjda 
med vår helg i Lenhovda; både spelare, tränare och föräldrar. 
 
 
Tack Tobbe, Jöns och Magnus för allt ni fixar med!  
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Matcherna 2017  
 
Året bjuder på många spännande seriematcher nere på Runeplan. 
Vi har flera lag som samsas om tiderna. Se våra seniorer spela. Vi har även 
några ungdomslag som spelar bl.a. P06, P05 samt P02. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

September     

2017-09-03 15:00 P05 N Stensjöns IF - Hvetlanda GIF  

2017-09-06 18:00 Div 5 N Stensjöns IF - Sävsjö FF 

2017-09-10 15:00 P06 N Stensjöns IF - Hvetlanda GIF  

2017-09-10 17:00 P02 M Stensjöns IF - Stockaryd/Rörvik 

2017-09-16 11:00 P05 N Stensjöns IF - Bäckseda IF  

2017-09-24 14:00 P06 N Stensjöns IF - IF Eksjö Fotboll  

2017-09-24 16:00 P02 M Stensjöns IF - ASK/BIK 2 

2017-09-30 13:00 Div 5 N Stensjöns IF - Höreda GOIF 
Oktober     

2017-10-01 15:00 P05 N Stensjöns IF - IF Eksjö Fotboll  

 
 
Vi ses på Runeplan i höst. 
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Tore Lindqvists gamla kort 

 

 
 

 
Ett kort från Ingemars bostad och tidigt 40-tal – Bertil Karlsson från 
Munkholmen sitter t.v. om Ingemar som verkligen var allsidig i sin idrott.  
Känner inte igen de övriga, men det kanske någon läsare gör- maila 
Stensjönbladet om detta! 
 
stensjonbladet@hotmail.com 
 
Ingemar berättade att de tidigt spelade tvärs över gatan på Svalövägen 
då inga hus var byggda där på den tiden. 
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Midsommar 2017 i bilder 
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Leva livet – nu eller sen? 
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