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TRAKTENS fÖRENINGSTIDNING TILL ALLA I GÅRDSBY - SANDSBRO

Hej igen!
Hoppas att ni alla haft en skön sommar.
SAIK:s ungdomar har som vanligt varit aktiva
i idrottsskola, fotbollsskola, tennisträning och
naturligtvis Sandsbrobollen. Seriespelet för
alla lagen är nu över för denna säsongen med
varierande reslutat. Jag vill också på styrelsens
vägnar tacka Christian Stridh, som nu slutar hos
oss, för uppskattat och framgångsrikt tränarjobb
med seniorerna.
Höstens motionsgrupper och populära barngympagrupper är i full gång. Känner du behov
av lite extra konditionsträning finns det alltid
plats i någon vuxengrupp.
Arbetet med nya planerna på Norremarksområdet fortsätter som planerat och vi ser fram mot
färdigställandet.
SAIK-hälsningar
Christer Jonasson - Ordförande

Är Du en av dem som glömt att betala årets medlemsavgift?
Gör det nu till plusgiro 12 59 84-5 eller bankgiro 5390-4678

Efter fyra år i SAIK är det dags för
mig att hitta nya utmaningar. Jag
har haft fyra fantastiskt roliga år
och trivts oerhört bra i klubben. Jag
skulle vilja tacka alla spelarna, Milan, Micke S. och Marcus R. styrelse,
anställd personal och alla andra
i klubben som gjort att det alltid
har varit ett nöje att komma ner till
Sandavi. SAIK är en klubb som hela
tiden vill framåt och jag är övertygad att man har en ljus framtid och
SAIK kommer alltid att ligga mig
varmt om hjärtat.
Jag önskar er ett stort lycka till.
Med vänlig hälsning

Christian Stridh - Tränare

Christian Stridh

Willis Lundvall, Jerry Sunesson, Carlos Soto, Anders Gerestrand

Hälsn. Willis

Willis Ku l a

Efter 13 år har Willis Kula fått ett slut! Jerry
Sunesson har för tredje gången erövrat
priset. Grattis till prestationen! Jag vill
tacka alla som deltagit, det har varit roligt
att så många tyckt om tävlingen, samtidigt är det en inre känsla att tiden gått så
fort, jag tycker det inte är så länge sedan
det hela började! Här är alla vinnarna:
1996 Rudolf Jarz, 1997 Göran Andersson,
1998 Jerry Sunesson, 1999 Jens Larsson,
2000 Claes Svensson, 2001, 2002 Stefan
Larsson, 2003 Anders Gerestrand, 2004
Jerry Sunesson, 2005 Nils Karlsson, 2006
Anders Benderix, 2007 Christer Knutsson,
2008 Jerry Sunesson. Grattis alla!

HÄLSOARENA FYLLERYD
8 föreningar runt Fyllerydsskogen, däribland SAIK, har i maj
bildat en Allians med namnet ”Hälsoarena Fylleryd”. Meningen är
att föreningarna, i samverkan med Växjö kommun, ska utveckla Fyllerydsskogen med nya och hälsofrämjande aktiviteter för alla åldrar.
Lörd. 6 september ordnade klubbarna en Fyllerydsdag på stan. Man
visade upp sina aktiviteter och marknadsförde projektet.
Läs mer om Hälsoarenan på hemsidan www.fylleryd.se
Text och bild: Olle Källgård

SAIK:s friskvårdscafé har avslutat vårsäsongens aktiviteter med en utflykt till Korrö den 8 maj.
Det var en vårdag utöver det vanliga! Vi började med en vandring i naturreservatet, där
gullvivorna blommade. Vi kunde t.o.m. se liljekonvaljer i knopp! Sedan blev det vandring i
hantverksbyn, där Arne Carlsson visade oss runt i kvarnen, sågen och färgeriet - alla från
1800-talet. I Korrös nya restaurang smakade lunchen jättegott - där vi satt alldeles utmed den
brusande Ronneby-ån. En toppendag, fint arrangerad av Arne och Ing-Britt.
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