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Se annons på omslagets insida

Gör ett smart 
val – du också 
Mäklarhuset i Åsa är en stolt sponsor till Åsa IF.  

Ska du sälja din bostad men är osäker på vilken  

mäklare du vill anlita? Läs vad andra tycker om oss  

– på maklarhuset.se redovisar vi öppet kundomdömen 

om alla våra mäklare.

Det är (också) ett smart sätt att välja rätt.

MÄKLARHUSET ÅSA
Polisvägen 13
asa@maklarhuset.se    
maklarhuset.se/asa

CISSI TUORILIN
Tel: 070-863 60 90 

cissi.tuorilin@maklarhuset.se
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Ett smartare val för din bostadsaffär 
 Vill du ha goda råd och samtidigt få en värdering?

Boka en kostnadsfri muntlig värdering idag.  
Då får du även rådgivning om hur vi på bästa och  

tryggast vis hanterar en eventuell försäljning.

Välkommen att kontakta Mäklarhuset i Åsa!

MÄKLARHUSET ÅSA
Polisvägen 13
asa@maklarhuset.se    
maklarhuset.se/asa

CISSI TUORILIN
Tel: 070-863 60 90 

cissi.tuorilin@maklarhuset.se

STOLT SPONSOR TILL ÅSA IF

https://www.maklarhuset.se/asa
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Ordföranden har ordet!

0340 - 65 65 50

 Åsa Stationsväg 3, Åsa · Tel: 0340-65 65 50 · info@teamwennerlund.com
facebook.com/tandlakarefredrikwennerlund· www.teamwennerlund.com

Vår hälsa sitter i munnen
Med en friskare mun mår kroppen och
själen bättre.* 

Välkommen!

*Utdrag ur boken Din hälsa sitter i munnen av professor Björn Klinge

Så har snart ännu ett år förflutit.  Inom Åsa IF och på Åsa IP har det hänt stora 
saker.  Framför allt har vi bytt energisystem som innebär att vi förhoppningsvis 
kan minska vår elförbrukning från drygt 80,000 kWh/år till ca: 25,000 kWh/
år.  Detta är en mycket stor investering för Åsa IF som förutom av egna medel 
möjliggörs av ett bidrag från RF-SISU.  Dessutom band vi i januari vårt elavtal 
på 3 år till ett mycket förmånligt pris.  Mer om detta finns att läsa på sidorna 
24-25.

I övrigt så spelar Åsa IF:s herrlag i fotboll glädjande nog fortsatt i division 3 
nästa säsong.  Vårt damfotbollslag spelar nästa säsong i division 4 eftersom 
seriesystemet gjordes om på central nivå och enbart de 3 främsta lagen i div 3 
den gångna säsongen spelar kvar i 3:an.  Vi önskar båda våra representations-
lag i fotboll stort lycka till.  Ungdomsturneringen i fotboll, Kungsbackaleken, spelades i år i Åsa helgen 
17-18 september och mer om denna turnering finner Ni på sidan 28.

Vårt fina pingislag (herrar) spelar just nu i division 3 och har där parkerat sig på den övre halvan.  Helsi-
desartikel om vårt pingislag finner ni på sidan 6.  Stort lycka till under den fortsatta säsongen!

För att ytterligare uppmuntra till ytterligare sportsliga framgångar så har vi etablerat ett samarbete med 
Nordic Wellness.  Ett stort antal av våra aktiva medlemmar har nappat på erbjudandet och vi är mycket 
glada över detta samarbete.

Fortsättning på sidan 4

https://www.facebook.com/tandlakarefredrikwennerlund
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Forts från sidan 3.
Styrelsen anordnade i början av oktober en succéartad träff för våra sponsorer.  Som föreläsare hade vi 
bjudit in fotbollskändisen och expertkommentatorn Lotta Schelin.  Naturligt var då att även bjuda in vårt 
damlag i fotboll som med stor entusiasm lät sig fotograferas tillsammans med Lotta.  Allt om denna spon-
sorträff finns att läsa på ett dubbelsidesuppslag på sidorna 14-15.

Tyvärr har den mångårige fotbollsledaren tillika trotjänaren och ”legendaren” hos Åsa IF, Christer Larsson, 
lämnat oss.  Han var lagledare och tränare för A-laget under många år och hjälpte våra spelare till högre 
divisioner och tog sedan tillbaka dessa till Åsa IF.  Ett bra exempel på detta är vår nuvarande vice ordföran-
de i styrelsen tillika ordförande för fotbollssektionen Peter Hedman (UEFA cup mästare med IFK Göteborg 
1987).  Christer var dessutom kassör i styrelsen under åren 1970-1975.  Christer blev 79 år gammal.

Som Ni förstår så händer det mycket inom Åsa IF.  Tyvärr kommer några mycket uppskattade ledamöter att 
sluta vid årsmötet 2023.  Detta gäller inom alla tre sektioner och jag vädjar därför till Er som har ett stort 
pingis-/fotboll-/innebandyhjärta och kanske t.o.m. har barn som spelar att ställa upp.  Likaledes om du kän-
ner någon som du tror skulle passa som ledamot i någon av våra sektioner så ombeds du att höra av dig till 
Jacob Bendré (pingis)  jacob.bendre@bredband.net  (tel: 072-3666696), till Pernilla Wingård (innebandy)  
pernilla.wingard@gmail.com  (tel: 070-5843089), eller till Henrik Dehlryd (fotboll)  henrik@sjogarde.se  (tel 
070-2090879), samtliga i vår valberedning.

Med tillönskan om en avkopplande läsning av detta nummer av Åsa-Bladet sänder 
jag Er mina allra bästa och varmaste hälsningar,

Stigge Norfeldt
Ordförande ÅSA IF

®

info@vitri.se        www.vitri.se

valde hjärtstartare från 
 d väljer du?

I många länder är hjärtstartare  en självklarhet både på o�ent-
liga platser och på företag och kontor. Även privatpersoner skaf-
far ofta hjärtstartare till sina bostäder, fritidsbåtar eller andra 
platser där de tillbringar sin tid. Sverige har i jämförelse halkat 
efter och det är fortfarande relativt glest mellan hjärtstartarna. 
Trenden är dock tydlig – informationen om hur enkelt det är att 
använda hjärtstartare och möjligheterna att rädda liv gör att 
antalet enheter hela tiden ökar.

Vi täcker hela Sverige  och kan tack vare vårt nätverk av  
partners även teckna internationella avtal som inkluderar 
leverans, utbildning och serviceavtal i de �esta länder.

Kontakta oss  eller någon av våra samarbetspartners redan idag 
för en kostnadsfri rådgivning gällande hjärtstartare utbildning

ill dina behov!

®
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internationella avtal som inkluderar leverans, utbildning och serviceavtal i de 

Kontakta oss

ÅSA IF valde hjärtstartare och förbandsutrustning 
från ViTri Medical. Vad väljer du?

I många länder är hjärtstartare en självklarhet både på offentliga 
platser och på företag och kontor. Även privatpersoner skaffar 
ofta hjärtstartare till sina bostäder, fritidsbåtar eller andra platser 
där de till bringar sin tid. Sverige har i jämförelse halkat efter och 
det är fortfarande relativt glest mellan hjärtstartarna. Trenden 
är dock tydlig – informationen om hur enkelt det är att använda 
hjärtstartare och möjligheterna att rädda liv gör att antalet 
 enheter hela tiden ökar.

Vi täcker hela Sverige och kan tack vare vårt nätverk av partners 
även teckna internationella avtal som inkluderar leverans, utbild-
ning och serviceavtal i de flesta länder.

Kontakta oss eller någon av våra sam arbetspartners redan idag 
för en kostnadsfri rådgivning gällande hjärtstartare, utbildning 
och första hjälpen-produkter anpassade till dina behov!
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A la carte-restaurang med fullständiga rättigheter. 
Vi ordnar fester och middagar efter era önskemål.

Öppet: sön-tor 11-22, fre-lör 11-01

Tel. 0340-65 60 63
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A la carte-restaurang med fullständiga rättigheter. 
Vi ordnar fester och middagar efter era önskemål.

Öppet: sön-tor 11-22, fre-lör 11-01

Tel. 0340-65 60 63

Vi har fräschat upp vår lokal både inomhus och 
utomhus inför högsäsongen!

Bladet-sidor-vår-20_gäller.indd   11Bladet-sidor-vår-20_gäller.indd   11 2020-03-25   09:11:012020-03-25   09:11:01
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Hej allesammans!
Vi vill uppmärksamma er på att vi ska ha öppet alla helger, 

fredag till söndag, under höst och vinter till påsk, på grund av efterfrå-
gan. Eventuellt kommer vi ha en spelning per helg eller varannan helg.

Öppettider:
Fredag: 17-23
Lördag: 13-23
Söndag: 13-20

Vi ser fram emot att ses på Hvitasand återigen.

Varmt välkomna!
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Robert Hultgren, 41 år, bor i Åsa 
Moderklubb Istrum 
Meriter  Disriktsmästare i herr-

dubbel i tre landskap 
Bästa slag  Backhand 
Pingisidol Kalinikos Kreanga 

David Pettersson, 41 år, bor i Åsa 
Moderklubb Åsa IF 
Meriter  Fyra klubbmästerskap i 

singel, Åsa IF 
Bästa slag  Forehand 
Pingisidol J-O Waldner 

Kongkrit Eriksson, 28 år, bor i Åsa 
Moderklubb Lekstorp 
Meriter  Topp 10 i Sverige bland 

20-åringar  
Bästa slag  Forehand 
Pingisidol J-O Waldner 

Kevin Torgersson, 23 år, bor i Fjärås 
Moderklubb Åsa IF 
Meriter  Topp 10 i Sverige 2012, 

6:a i lag-SM, vinst två år 
i rad i Hallands Grand 
Prix 

Bästa slag  Forehand 
Pingisidol J-O Waldner 

Tobias Hansson, 28 år, bor i Falkenberg 
Moderklubb BTK Ratic 
Meriter  3 SM-guld, Para klass 11  
Bästa slag  Forehand och backhand 
Pingisidol J-O Waldner, Timo Boll 

Åsa IF:s Bordtennissektion (i dag-
ligt tal Åsa Pingis) är en av klubbens tre 
sektioner tillsammans med Fotbollen och 
Innebandyn. 
Genom åren har pingisens haft stor bety-
delse för Åsa som samhälle. Klubbens 
kanske största framgångar nåddes på 2010
-talet under Mikael Talinssons tid som trä-
nare. Då var Åsa IF den dominerande 
klubben i Halland med bland annat 72 SM
-medaljer under de senaste 15 åren. 
Efter pandemin har en ny styrelse och 
nya förutsättningar gjort att Åsa Pingis fått 
börja om från grunden. I dag blomstrar 
verksamheten igen med många nya spe-
lare, både unga och gamla. 
Vi har nu lag som tävlar i både division 3, 
4 och 5. Vi genomför också en satsning på 
parabordtennis, där flera av våra spelare 
haft stora framgångar med bland annat SM
-medaljer. 
Vårt A-lag på herrsidan ligger i toppen 
av div. 3. Vi har ett helt nykomponerat lag 
med Fredrik ”Frippe” Asklund som hu-
vudtränare och Peter Torgersson som lag-
ledare. Målsättningen är att så snart som 
möjligt spela i division 2. 

Peter Torgersson/Claes-Göran Ahrén 

Det är vi som är Åsa IF:s A-lag 

A-laget med reserven Styrbjörn Ekengren  flankeras av tränaren Frippe Asklund och lagledaren Peter Torgersson 

Pingisens återtåg har startat 



NENOITKESSLLOBTOF NESLERYTSDUVUH 
Ordförande Martin Blomster 0707-54 44 77 Ordförande Kerry Hellström 0763-29 90 07
Kassör Tore Johansson 0737-08 60 78 Ledamot Niklas Blanc 0708-58 88 59
V. Ordförande Katarina Persbratt 0722-06 39 35 Ledamot Johan Nyholm 0708-57 24 57
Sekreterare Ingela Lindqvist 0709-25 28 22 Ledamot Lisa Måring 0761-76 59 00
Ledamot BT Mats Johansson 0735-42 42 89 Ledamot Jonas Ivarsson 0735-40 42 99
Ledamot IB Fredrik Hafsten 0707-44 49 75 Ledamot Therese Tarrant 0706-58 33 19
Ledamot Göran Sundvisson 0709-38 60 44 Ledamot Sandra Hult 0736-34 55 00

GÅRDS- OCH PLANUTSKOTTET  BORDTENNISSEKTIONEN
Ordförande Svenne Claesson 0705-85 74 56 Ordförande Mats Johansson 0730-85 25 35
Ledamot Hans Erik Danielsson 0702-64 89 75 Ledamot Claes-Göran Ahrén 0703-21 09 20
Ledamot Stefan Johansson 0340-65 54 92 Ledamot Morgan Johansson 0703-91 29 00
Ledamot Tore Johansson 0737-08 60 78 Ledamot Anders Johansson 0736-82 70 16
Ledamot Hasse Petersson 0340-65 89 92 Ledamot Anita Gudmundsson 0735-12 34 24
Ledamot Rolf Arvidsson 0707-38 84 10 Ledamot Peter Torgersson 0705-41 44 55
Ledamot Sture Lundström 0705-78 38 90 Ledamot Jörgen Hansson 0725-85 47 20
Ledamot Roland Olsson 0340-65 63 15 Adj.Ledamot Jacop Bendré 0723-66 66 96

 INNEBANDYSEKTIONEN
 UTHYRNING AV IDROTTSGÅRDEN Ordförande Fredrik Hafsten 0702-87 52 65
Vaktmästare Maleq Goq 0739-49 53 78 Ledamot Marcus Johansson 0765-46 06 46

Ledamot Mia Eskengren 0723-25 06 60
 KANSLI Ledamot Louise Marsland 0707-41 48 70
Kanslist Mikael Hentilä 0707-97 36 41 Ledamot John Whilborg 0734-38 80 45

kansli@asaif.com Adj. Ledamot Glenn Holm 0708-95 70 22
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 HUVUDSTYRELSEN  FOTBOLLSSEKTIONEN
Ordförande Stigge Norfeldt 0702-26 44 00 Ordförande Peter Hedman 0705-88 80 18
Kassör Lennart Bergström 0705-92 43 62 Ledamot Maria Grunditz 0739-82 42 50
V. Ordförande Peter Hedman 0705-88 80 18 Ledamot Michael Karlsson 0735-05 91 78
Sekreterare Tuula Kulluvaara 0705-67 00 31 Ledamot Martin Rastborg 0721-92 08 00
Ledamot BT Tommy Myrving 0705-69 16 52 Ledamot Johan Nyholm 0708-41 44 41
Ledamot IB Victor Bergdahl 0739-55 91 42 Ledamot Jennie Fihn 0704-56 62 45
Ledamot FB Jonas Nyström 0722-29 87 71 Ledamot Jonas Carlsson 0730-79 99 16
 BORDTENNISSEKTIONEN Ledamot Jan-Eric Nilsson +41 791 971 376
Ordförande Tommy Myrving 0705-69 16 52  INNEBANDYSEKTIONEN
Ledamot Claes-Göran Ahrén 0703-21 09 20 Ordförande Victor Bergdahl 0739-55 91 42
Ledamot Andrej Dembek 0704-20 49 51 Ledamot Mats Apelgren 0737-14 01 70
Ledamot Peter Grahn Hedblom 0735-28 62 62 Ledamot Jonas Hilmerström 0707-98 89 03
Ledamot Anita Gudmundsson 0735-12 34 24 Ledamot Mohsen Koohnavard 0702-54 02 03
Ledamot Jennie-Marie Lidbäck 0704-33 71 48

 KANSLI
 UTHYRNING AV IDROTTSGÅRDEN Kanslist Mikael Hentilä 0707-97 36 41
Vaktmästare Maliq Goq 0739-49 53 78 kansli@asaif.com

Grundat 1975

Nummer 4 – 2022
Årgång 49

Ansvarig utgivare
Stigge Norfeldt

Vi tillverkar presenningar, 
 poolskydd och andra  produkter 

i hållbar stark pvc-väv.

Tel: 0340-656020 Kläppavägen 48, Åsa
klmtradingmaggan@telia.com 

klmtradinganna@telia.comAC Bokföringstjänst

Stationsvägen 25
439 55 Åsa

0702-43 76 75

Bokföring, redovisning för
Aktibolag/Enskild Firma

Lurendals Städservice
Hem & Trädgård & Fastighet

Försäljning av professionell städ-och rengöringsutrustning

Lurendalsvägen 1 439 62 Frillesås
Besöksadress: Åsa Stationsväg 25 i Åsa

Tel: 0766-47 71 88

ENGSTRÖMS MÅLERI

Nancys Promenad 17
439 51 Åsa

Ulf : 0707- 44 50 26
Tobias: 0707- 38 74 54

ÅSAGRILLEN
MITT I CENTRUM

0705-41 41 34
Välkomna önskar

Ina o Titti

Riktigt mos o Svenska Råvaror
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Lurendalsvägen 1 439 62 Frillesås
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Tel: 0766-47 71 88

ENGSTRÖMS MÅLERI

Nancys Promenad 17
439 51 Åsa
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ÅSAGRILLEN
MITT I CENTRUM

0705-41 41 34
Välkomna önskar

Ina o Titti

Riktigt mos o Svenska Råvaror

https://www.hellbergsidrottspriser.se/
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                                                                               0300-35600         info@eksta.se   Följ oss gärna på sociala medier!

Centralt och havsnära i Frillesås
 Vi fortsätter att bygga på Rya Ängar. Läs mer om Boställets väg på www.eksta.se

Under helgen 24-25 september samlades  
Åsa IF:s ungdomar med spelare från Lekstorps IF och 
Askims BTK i ett tvådagars läger i Åsaskolans idrottshall. 
Lägret anordnas varje år för att hedra minnet av Stig Johans-
son, en av klubbens mest framgångsrika spelare genom tider-
na. 
Träningen leddes av vår huvudtränare Frippe Asklund och 
spelarna var mer än nöjda. De uppskattade särskilt att få 
träna med ungdomar från andra klubbar. Spelarna serverades 
fika, god lunch och en avslutningsmiddag. 
Stort tack till vår sponsor, tränare, spelare och styrelse samt 
våra gäster från Lekstorp och Askim. 

Stig Johanssons Minnesläger för femte 
gången 



Butik & Verkstad

Välkommen till din nya  

djurklinik!
AniCura Kungskliniken är en smådjursklinik för hundar  
och katter. Vi bedriver djursjukvård med mycket kärlek  
och hos oss kan du alltid känna att du och din fyrbenta  
vän är i goda händer. Våra lokaler är välutrustade med  

bland annat digital röntgen, ultraljud, laboratorium, 
operationsavdelning, tandavdelning samt  

en butik med försäljning av foder och tillbehör. 

Välkommen att ringa eller hälsa på oss!

Öppettider: Mån, tis, tors: 07.30-19.30. Ons, fre: 07.30-17.00. 

Ring oss på

0300-579 000

AniCura Kungskliniken - Borgåsliden 30, 434 39 Kungsbacka
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Vi har klappar och kläder 
för hela julen

Åsa Stationsväg 95
Tel: 0733-30 04 73

Tisdag - Fredag
kl. 11.00 - 18.00
Lördag
kl. 11.00 - 15.00

www.modestugan.se

https://www.pepparrot.se/
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Öppettider:

Måndag-fredag 07.00- 18.00
Lördag, söndag & helgdag 08.00- 16.00
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www.löftadalen.se
0340 740 500

Vi befinner oss alla i olika skeden i livet. 
Att finna en gemenskap som delar och 
finns där i dessa skeden kan hjälpa och 
stärka oss i våra liv. 
I kyrkan skapar vi en sådan gemenskap 
tillsammans och där är vi alla viktiga 
byggstenar. 
Under rådande förhållanden är behovet 
av just gemenskap stort hos många. 
Även om man inte kan träffas som 
normalt finns det alternativ, både i 
digitala kanaler men också via samtal.
På vår hemsida hittar du information om 
de digitala alternativen av verksamhet 
och gudstjänst och du kan boka tid för 
samtal bland annat.

www.löftadalen.se
Svenska kyrkan i Åsa & Frillesås
Ölmevalla, Landa, Frillesås, Gällinge & Idala 
församlingar

Tillsammans 
i kyrkan

Läs när, var 
och hur det 
passar Dig!

Prenumerera 
på eNH 

och få

5:-
*5:- är ett uträknat ca.pris/nr. som blir när 
du tecknar ett årsabonnemang för 770:-

/nummer*

Gäller t.o.m. 28/2-2022
Gäller t.o.m. 28/2-2022

Fullt med erbjudanden!

Mervärdeshäf
tet

Kungsbackas största tidning

3 utgivningar/veckaeNH = samma 
innehåll som
i pappers-
tidningen

Butiken för 
hela familjen!

VARMT 

VÄLKOMMEN 

Åsa Stationsväg 20, 439 55 ÅSA
0340-65 15 20          www.loma-paloma.se

Öppettider
Måndag Stängt
Tisdag – fredag 11:00 - 18:00
Lördag 10:00 – 15:00
Söndag 11:00 – 15:00

@butik_lomapaloma

Leksaker för stora & små
Inredning, belysning & textilier
Pyssel, pussel & spel 
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k vik@tele2.se  gavik@tele2.se  w.kug k       vik@tele2.se  gakug vik@tele2.se  

Många inkomna
vårnyheter

Nora�s Dockhem
Lantlig & Rustik
Inredningsbutik

www.freadal.se

Handla för över
300:- och du får ka�e

& kaka i mysiga Freadals 
Trädgårdscafé

      Freadals Trädgårdscafé
www.freadal.se    info@freadal.se    Tel. 0340-65 66 52

Café & Restaurang  •  Bed & Breakfast
Inredningsbutik - Nora’s Dockhem

Bröllop - Selskap - Konferens

•••••

Helårsöppet vandrarhem 
Kurs- och lägergård
Cykeluthyrning
Sommarcafé
Barnvänlig badstrand

Läs mer och boka på vår hemsida kuggavik.se

Varbergsvägen 1894
439 55 Åsa

Tel: 0340-65 12 85
info@kuggavik.se
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EN RIKTIG STENHUGGARE
Vi kan allt från marksten och köksbänkar till 

fasader och gravstenar.

– HUGGET I STEN SEDAN 1939 –

Industrigatan 4, 434 32 Kungsbacka • info@henrikssonsstenhuggeri.com • www.henrikssonsstenhuggeri.com

Tel 0300-180 25

marksten

offerdalsskiffer

bohus-
granit

fönster- &
köksbänkar

Olaussons EL AB
kajsa.olausson@telia.com

Rutavdrag 50% gäller för flytt.

Telefon 031-16 44 42
www.guldhedensflytt.se

En del av Soliditet
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Vi har öppet måndag-fredag 7-22, lördag-söndag 8-22. Välkommen!

Servicebutikssortiment • Släpvagnsuthyrning • Receptfria läkemedel.

Livs, mejeri m.m.  

Tel. 0340-65 16 66

Tvätt AB
Etbl. 1964

Ren tvätt på rätt sätt
Kemtvätt m.m.

Nu inlämningsställe för 
VIC Textiltvätt.

www.motorkompaniet.nu

NYHET!
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TILL UTHYRNING
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Utan Åsa IF:s många sponsorer hade det varit 
svårt eller nästan omöjligt att bedriva klubbens 
framgångsrika verksamhet. Det främsta skälet 
för sponsorernas engagemang är säkert den 
samhällsnytta föreningen bidrar till genom att 
ge våra ungdomar möjlighet till en meningsfull 
fritid, men utöver detta vill vi ge sponsorerna 
något extra.  
Därför har vi med start förra året anordnat sponsor-
träffar, där man kunnat mingla med andra sponso-
rer och i samband med detta kunnat lyssna till ett 
intressant anförande. På så vis kan kontakter skap-
as, som t.ex. kan leda till inbördes affärer och även 
öka deras samhörighet med Åsa IF. 
Sponsorträffen förra året med Tomas Enhagers en-
gagerande anförande blev mycket uppskattat och 
skapade ambitionen att ordna fler träffar och i år 
lyckades vi engagera Lotta Schelin att tala om sin 
karriär och sin syn på ledarskap. I år samlades cirka 
50 sponsorer tillsammans med de speciellt inbjudna 
spelarna från Åsa IF:s damlag. De var lyriska och 
entusiastiska över kvällen som helhet och damlaget 
blev fotograferade ihop med Lotta, både i grupp 
och individuellt. 

Lotta Schelin är en av Sveriges mest meriterade 
fotbollsspelare. Hon har spelat för Sverige i 185 
landskamper och där gjort 88 mål. Hon har tillde-
lats diamantbollen fem gånger och tagit flera me-
daljer i OS, VM och EM. Hon har vunnit franska 
ligan med Lyon under åtta år och tre gånger även 
vunnit Champions League. 

Lotta berättade om sin uppväxt i Kållered när hon 
redan i sexårsåldern funderade på att bli fotbolls-
proffs (eller möjligen artist). Hon fick genom åren 
höra många invändningar; du måste plugga och gå i 
fotbollsgymnasium,  flickor kan inte spela fotboll, 
du är för liten, ryggen håller inte. Som tur var lyss-
nade hon till sitt hjärta, både då och senare under 
karriären. 
När hon började spela på elitnivå spelade alla 
landslagsspelare i svenska klubbar, men under hen-
nes karriär har en stor förändring skett och hon ta-
lade mycket om den processen.  
Hon blev proffs i Frankrike som första svenska 
damspelare. I början av sina åtta år i Lyon kände 
hon sig ofta förnedrad som kvinna. Herrlaget var 
det enda som räknades i klubben och damspelarna 
fick inte ens komma i närheten av deras anlägg-
ningar. 
Hon beskrev sina erfarenheter av att vara en kvinn-
lig idrottare och hur viktigt jämställdhet är då spon-
sorer funderar på hur de fördelar ut sina pengar till 
en förening. 
Under hennes tid i klubben skedde en stor föränd-
ring av inställningen till damlaget och hon fick vara 
med om klubbens utveckling till att bli ett topplag, 
som kom att spela utan förlust i 3½ år! 
Hon talade också om tränarens roll att utveckla 
spelarnas kvaliteter, ge dem tydliga roller och vara 
generös. Enligt Lotta ligger den stora skillnaden 
mellan olika tränare i vilken kultur de represente-
rar, även om det också kan vara skillnad mellan 
manliga och kvinnliga tränare.  
I Sverige hade hon bland annat haft Torbjörn Nils-
son som tränare. I Lyon tränades damlaget av Pa-
tric Lair. Han var rena motsatsen och oerhört auk-
toritär, men lyfte samtidigt laget med sina krav och 
sitt hierarkiska ledarskap. Olika ledarstilar behövs i 
olika faser, men det är viktigt att alltid vara lojal 
mot jobbet och se på vad som är bra för helheten 
och inte bara för den enskilda spelaren, en ledarstil 
som är giltig i alla organisationer. 

Succé för sponsorträff med Lotta Schelin 



Det är intressant att Sverige nästan alltid vinner 
över Frankrike trots att Frankrike individuellt har 
bättre spelare på nästan alla positioner. Samman-
hållningen i det svenska laget är bidragande till 
framgången och reserverna spelar där en stor roll. 
Det är en tuff roll att vara reserv i landslaget och 
samtidigt jobba för dem som får spela men det 
skapar en sammanhållning i laget. Det gäller att 
inte ge upp och söka sina roller. 
Lotta berättade om dramat i Brasilien-VM 2015 när 
Sverige gick till final efter straffavgöranden, först 
mot USA och därefter i semifinal mot just Brasi-
lien. Lotta inledde båda gångerna med att göra mål. 
Det var en stor psykisk utmaning.  
Stämningen i lokalen (Åsa IP) var på topp hela ti-
den och efter sitt anförande delade Lotta ut signe-
rade exemplar av sin bok ”I huvudet på Lotta Sche-
lin” till alla träffens deltagare. 

Stigge Norfeldt bjuder sponsorerna på tilltugg 

Spelarna i Åsa IF:s damlag tillsammans med Lotta Schelin 

- Det blev en succé, säger Åse IF:s ordförande 
Stigge Norfeldt. Det var inte lätt att få hit Lotta och 
det krävdes åtskilliga telefonsamtal och SMS innan 
det blev klart.  
Det är verkligen en ynnest att kunna presentera en 
så välkänd spelare och våra sponsorer och de sär-
skilt inbjudna spelarna i Åsa IF:s damlag var super-
nöjda. Lotta var genuint äkta och gav värdefulla 
lärdomar om ledarskap till både Åsa IF:s lag och 
sponsorerna. Vi kommer att anordna fler träffar 
kommande år. 
- Vi vill också uppmana Åsa-Bladets läsare att 
gynna våra sponsorer, titta gärna efter leverantörer i 
tidningen. 

/Claes-Göran Ahrén 



VI UTFÖR ALLA TYPER
AV ELINSTALLATIONER

Varberg • Kungsbacka • Skene • Veddige
Tel: 0300-191 25 • www.elektro-emanuel.se

T BL ILU  &S  MN AO RK IO NT  AU BA

1988-2013

Köper - Säljer - Byter
Service och reparationer - alla bilmärken

Ac-service och reparation
Släpkärror service och reparation

TEL. 0340-65 65 00    E-post: autokonsult@tele2.se
Varbergsvägen 1665 (g:a Koppartrans)
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Servicekänsla och personlig kontakt sedan 1994.

www.saklart.see-post: kontor@saklart.se
Tel: 031-701 09 00

❯❯ Såklart har putsat fönster i Göteborg med omnejd i över 20 år. Vi erbjuder snabb, prisvärd och 
professionell fönsterputs till privat personer, företag, fastighetsägare, butiker och restauranger 

m.m. Både vid ensaka tillfällen eller återkommande med abonnemang.

Dags att boka fönsterputs?

BOKA EN TID  
SOM PASSAR DIG

MÖJLIGHET ATT  
NYTTJA RUT-AVDRAGET

ABONNEMANG  
UTAN BINDNINGSTID

FÖNSTERPUTS MED  
PERSONLIG KONTAKT

FÖNSTERPUTS MED 
VALD INTERVALL

FÖRMÅNLIGA PRISER
VID GRUPPBESTÄLLNING

ERBJUDANDE TILL KUNDER I ÅSA! UPPGE RABATTKODEN ÅSA2021 NÄR DU BOKAR ABONNE-
MANG OCH FÅ DINA INSIDOR PÅ KÖPET FÖRSTA GÅNGEN.

Kontakta oss, så hjälper vi dig med en lösning som passar dig!

Såklart AB
Diamantsponsor

Om du inte minns när det var eller om du ofta 
tänker att det är något du borde göra, kan det  

vara skönt att skaffa ett abonnemang.

Våra abonnemang sker alltid på dina villkor.  
Vi går tillsammans igenom hur ofta och  
när du vill att vi ska putsa dina fönster. 

När putsade du  
dina fönster senast?
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Åsa Blommor
Blommor i Åsa centrum!

FB: Åsa Blommor          Instagram: Åsa Blommor          Tel. 0340-65 10 33

Vi utför alla sorters binderier till 
bröllop, fest och begravning!

GOD JUL
Vet du inte vad du ska ge bort i jul-
klapp?
Vi har borstar, duopack med schampoo 
och conditioner, värmeverktyg, present-
kort och mycket mer!

Vi är på salongen t.o.m 23 december och 
jobbar alla mellandagarna!

0340-65 68 07 www.salongreform.se Åsa Stationsväg 14

Johanna & Amanda
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VÄLKOMNA till

Din Lokala Järnhandel

Åsa Stationsväg 95
0340-20 15 00

Serviceverkstad 0340-20 15 06

Öppettider: Mån - Fre 7-18, Lör 9-15, Sön 10-15

www.lindarn.se

Varmt välkomna till vår nya blomsterbutik!
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Christer, en ledare att minnas 
länge
Christer Larssons sorgliga bortgång lämnar avtryck i fler föreningar än Åsa IF. Han var ingen vanlig små-
klubbsledare. Han gjorde tydliga avtryck vida kring genom sin klokhet 
och kunskap.
Själv hade jag glädjen att få jobba tillsammans med Christer i Åsa IF un-
der några gyllene år på 1980-talet. Han var då den ledande strategen 
bakom A-lagets imponerande vandring från lägsta serien div VI ända 
upp till div II.
Ja, faktiskt höll han på att få uppleva att moderföreningen tog klivet in 
i fotbollens näst högsta serie. Bara någon poäng skilde från att det kun-
nat bli verklighet.

Själv var Christer Larsson ingen briljant fotbollsartist. Han spelade mitt-
back och hade större taktiskt förmåga än sprinterfart. 
När motståndarna lyfte bollar över backlinjen lyfte han hellre offside-
tecken med högerarmen än gav sig in i en löpduell.
Efter karriären ställde han lojalt upp i olika roller  som gulsvart ledare. 
Inte heller familjens flytt till Mölndal fick honom att sluta jobba ideellt 
för föreningen.
Sällan har jag träffat en ledare med större branschkännedom i kombination med naturlig pondus. När 
Christer hade ordet lyssnade alla. 
Det upptäckte jag framförallt under våra gemensamma sittningar i samband med spelarövergångar. Han 
var en mästerlig förhandlare. Ett speciellt trick var framgångsrikt vid våra sittningar med potentiella nyför-
värv:
”Om du vill tjäna stora pengar ska du välja en annan förening. Vill du trivas och utvecklas bör du gå till 
Åsa IF.” Det fungerade oftast. 
Liknande respekt skaffade Christer genom sitt tilltalande uppträdande mot konkurrerande klubbar. Minns 
vad Västra Frölundas karismatiske klubbchef Bertil Kristiansson sa efter en av flera förhandlingar mellan 
föreningarna:

”Christer Larsson håller allsvensk klass 
som ledare. Förresten, han är mycket 
bättre än så”.
Ibland fanns det jobbiga uppdrag. En vin-
tersöndag 1983 åkte vi till Löftadalen för 
att diskutera superlöftet Peter Hedmans 
övergång. 
Vi klev in i nedkyld klubbstuga på Löfta-
vallen.
Där satt åtta man i tjocka jackor. 

De hade lika många åsikter om hur trans-
fern skulle gå till – och Åsa IF var uppen-
barligen ingen favoritklubb. Efter ett par 
timmars rundsnack gav vi upp.



Veckan efter träffade vi LIF:s kloke ord-
förande Arne Ahlqvist, endast i sällskap 
med sekreteraren Gert-Inge Karlsson. 
Då löste sig övergången galant. Senare 
delade vår klubbar en fet övergångs-
summa för Hedman, efter vidarebe-
fordran till IFK Göteborg.

En lång rad utvecklingsbara spelare 
kom till lilla Åsa IF tack vare Christer. 
Han är några till som skapade rubriker: 
Jan-Eric Nilsson, Thomas Phillips, 
Fredrik Folcker, Matz Strömberg, Klas 
Palm, Glenn Heed och Sam Bjur.

Även efter sin långa spelar- och ledarkarriär följde Christer Larsson sin kära förening. 
Ända in i den avslutade höstsäsongen hade han tydlig uppfattning om hur laget och vilka som borde 
spela.
Det framförde han lågmält till oss andra föredettingar på läktaren. 

Vi saknar väldigt mycket dig och dina eftertänksamma åsikter, Christer.

JAN HANSSON

SPF Åsa har en trivselskapande verksamhet med 
träffar och resor och verkar för en positiv samhälls-

utveckling i Åsa. SPF är politiskt och religöst obundet 
och bevakar pensionärernas intressen.

Vill du bli medlem ring Monica Hjärn 
tel. 070-332 86 89 eller asaspf@telia.com 

Vid tappen i Åsa
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Luxaflex Duette gardin
En inomhus-gardin som är vår mest isolerande efter-
som den har dubbelcelliga luftkanaler. Den ger många 
möjligheter som förenar formspråk och funktion på ett 
fantastiskt sätt samt finns i flera olika färger, transparens 
och mönster. Passar i stort sett alla fönster.  

Skräddarsydda gardiner
Skapa en mysig och inbjudande hemma-miljö med 
 böljande textilier, samtidigt som det isolerar, ger en vacker 
och härlig känsla med bättre akustik. Välj bland mängder 
av olika tyger, allt från tunna transparenta där ljuset silar 
genom, till täta och mörkläggande tyger.

Vertikalmarkis F80Z
Zipscreen vertikalmarkis, det ultimata solskyddet som 
samtidigt tar bort en del av nattstrålning och vind-
avkylning mot ditt fönster. Produkten har snygg  design 
och rent formspråk. Screenväven finns med olika 
 genomsiktligheter. 

App-styrning
Exempel: Sätt motor i gardinen och styr med en app i din 
telefon. När du vill att  gardinerna skall täcka fönstren på 
natten ställer du enkelt in det i Appen. T ex ”täck fönstren 
på vintern kl. 22.00 och öppna upp kl. 06.45”.  
Då isoleras dina fönster när det behövs som mest.  
Helt automatiskt.

Hindra värmeförlusten!
Hela 50 % av energikostnaderna går åt till att värma upp ett hem.  

Genom att sätta upp skräddarsydda gardiner kan du få ner värmeförlusten  
från dina fönster med 20–35 % . Alla hem är såklart olika och vi har flera 

produkter med olika påverkan – boka ett gratis hemmabesök så guidar vi dig. 

E X P E R T E R  P Å  E T T  S K Ö N A R E  H E M M A K L I M A T

Verkstadsgatan 10, Kungsbacka 

Telefon 0300-185 35, info@markis.se

Öppettider:  

Måndag–torsdag 10–17

Fredag 10–15

Lördag 10–14

    med smarta gardiner

Boka ett kostnadsfritt  

hemmabesök eller inspireras  

i vårt välfyllda showroom!

https://markis.se/hindra-varmeforlusten/
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70 åringen byter värmesystem - 
investerar för framtiden
 
ÅSA IF äger sedan 1952 klubbstugan på ÅSA IP, vilket i dessa dagar med skenande energipriser kan 
skapa oro, just nu pågår en dialog om detta via Riksidrottsförbundet där de undersökt hur det påver-
kar idrottsklubbar ute i landet.  Över 2000 klubbar har blivit tillfrågade, dock inte ÅSA IF.  
För mer info; https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/alarmerandeoroforelpriserblandidrottsfo-
reningar
 
Byte av värmesystem. 
 
Styrelsen, har sedan 2021, undersökt och initierat ett 
projekt för att se över kostnadsbilden för klubbstugan 
samt finna en lösning på att få ner förbrukningen av el 
som motsvarade ca 4 normalstora villor årligen. Genom 
denna studie fann projektet, att genom ett byte av vär-
mesystem till ett mer effektivt skulle ÅSA IF spara ett 
par villors förbrukning årligen. 
 
Under drygt fem veckor har Bravida bytt ut och instal-
lerat vårt nya värmesystem. Just nu håller det på att 
trimmas in så vi får bästa effektivitet utifrån den nya 
tekniska utrustningen. 
 
I samband med upphandlingen av värmesystemet 
sökte projektet stöd till ÅSA IF. Styrelsen lyckades er-
hålla maxbidraget på 400 000 kronor. I detta samman-
hang vill vi även informera om att Styrelsen tecknade 
i januari 2022 , förutseende nog, ett treårsavtal där vi 
band vårt elpris.  
 
Styrelsen har sökt bidrag från kommunen för att få ner investeringen för klubben ytterligare – tyvärr 
så fick vi inget stöd av kommunen vilket vi tycker är tråkigt då ÅSA IF är en mycket viktig aktör i ÅSA.
  
Lite kuriosa om vår klubbstuga
 
Lennart Alexandersson initierade och snappade upp på regementet i Eksjö att hemvärnsföreningen i 
Charlottenberg skulle sälja två Militärbaracker. Ordföranden i ÅSA IF insåg möjligheten och styrelsen 
bjöd 1 200 konor för de två barackerna. Ett bud som antogs och 1952 stod ÅSA IF klubbstuga klar att 
användas.  
Vår klubbstuga fyller alltså 70 år i 2022. Mer information om vår klubbstuga finner du här
https://www.cleardesign.se/tidskrift/ASA-IF/ASA-IF-Jubileumsnummer/#asa-if-jubileumsnummer/
page/26-27
 
Med vänlig hälsning
 
Styrelsen ÅSA IF
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ÅSA-BLADET - nu som E-tidning
I samband med utgåva nr 3, 2022, lanserade vi Åsabladet som E-tidning. 

E-tidningen ser vi som ett komplement till våra trycka tidskrift. Vår tryckta tidskrift utkommer 4 gånger per 
år och når ca 4 500 hushåll i Åsa med omnejd. Med vår nya e-tidning når vi flera personer och hushåll som 
normalt inte får vår fina tidskrift.  
Du kan läsa E-tidningen via din: mobil, läsplatta eller på din dator.  Den kan givetvis laddas ner vid behov.
Vi ”pushar” ut e-tidningen via mail till ca 2 000 personer som finns i vårt medlemsregister.
Då det är enkelt att ladda upp i sociala medier kan alla ÅSA IF sektioner lägga upp den för läsning som t.ex 
på Facebook, ÅSA IF-lagsidor.

Vi erbjuder våra sponsorer att lägga upp ÅSA-Bladet på sina hemsidor och sociala medier. 
Vi räknar med att nå en större läsgrupp på detta sätt. Vi hoppas och uppmanar dig att som läsare även dela 
till dina vänner och bekanta på din sociala media.

Redan nu finner du fem nummer av tidningen i vårt e-bibliotek: 
• ÅSA-Bladet nr 4 2022
• ÅSA-Bladet nr 3 2022 
• ÅSA-Bladet nr 1 2022
• ÅSA-Bladet nr 4 2021
• ÅSA-Bladet Jubileumsutgåva i samband med ÅSA IF 100 års-Jubileum 

Om du redan läser digitalt så når du respektive utgåva genom att klicka på förstasidan nedan.

Vi hoppas du finner ÅSA-BLADET intressant. Har du idéer till uppslag var vi kan publicera E-tidningen så du 
välkommen att skicka ditt förslag till kansli@asaif.com
ÅSA-BLADETS ansvarige utgivare är vår ordförande Stigge Norfeldt. Ansvarig för layout och redigering är 
Susanne Wingolf. E-tidningen produceras i samarbete med ClearDesign.
Den tryckta tidningen produceras i samarbete med vår sponsor PrintForce. Distribution sker via styrelsen 
och Kansli.
Vi kommer inte skapa e-tidning för nr 2 då denna endast är ett vikt A3-blad.

Trevlig läsning
Lennart Bergström 
Styrelseledamot.

Tel: 031-748 38 50                             https://mattkillarna.se/
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el, rör, ventilation

Stolt Diamantsponsor
till Åsa IF
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Jeanette och Helena med 
personal önskar alla nya 

och gamla kunder 
välkomna till  

Konsum i Frillesås, 
vid Kung Frilles Torg

Öppet alla dagar

09.00 till 20.00

Telefon: 0340 - 65 00 03

Jeanette och Helena med 
personal önskar alla nya 

och gamla kunder 
välkomna till  

Konsum i Frillesås, 
vid Kung Frilles Torg

Öppet alla dagar

09.00 till 20.00

Telefon: 0340 - 65 00 03

Öppet alla dagar 08.00 till 21.00

Linda med personal önskar 
alla nya och gamla kunder välkomna till Konsum 

i Frillesås, vid Kung Frilles Torg

VI HAR MANUELL 
KÖTT- OCH DELIKATESSAVDELNING
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För första gången någonsin var det i år dags 
för Åsa IF att arrangera Kungsbackaleken!  
Under två härliga dagar 17-18:e september tog vi 
emot 150 fotbollslag i åldrarna 7-9 år på Åsa IP. 
Helgen bjöd på både strålande sol och strilande 
regn och den stora publiken på plats fick se alla 
dessa barn spela 3 mot 3 eller 5 mot 5, kämpa och 
ha roligt. 
Det blev en fantastiskt lyckad helg och vi ser 
mycket fram emot att få genomföra den även 
nästa år. 

Kungsbackaleken 2022 

Tack alla ni som gjorde dessa två dagar möjliga! 
Tack till er som grillat, kokat kaffe, peppat, 
vaktat parkeringen, städat, burit, släckt bränder 
(bokstavligt talat), packat ihop och allt annat som 
gjort att vi kunnat genomföra vår första Kungs-
backalek.  Utan er föräldrar och ledare hade det 
inte gått. 
Tack även till alla er unga domare som så före-
dömligt dömt våra matcher. Ni gjorde ett fantas-
tiskt jobb! 
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Stöd Åsa IF:s ungdomar, var med i

Åsa-Tipset
Åsa IF:s bordtennissektion har under två år löpande arrangerat en intern tipstävling, som varit 
mycket uppskattad.

Deltagarna har tippat en stående enkelrad i Svenska spels stryktips och den som fått flest rätt ef-
ter tio veckor har vunnit. Hälften av de sammanlagda insatserna har gått ut som vinster och resten 
har blivit ett stöd till Åsa IF:s verksamhet. 
De fem, som tippat flest rätt sammanlagt, har vunnit pris efter sin placering och den som kommit 
sist har fått ett jumbopris. Dessutom har vi delat ut ett spurtpris till den som haft flest rätt efter fem 
omgångar och pris till dem som lyckats få noll rätt på en enstaka rad. 
Eftersom vi lämnat in alla tipsrader till Svenska Spels stryktips har det funnits dubbla vinstchanser.

I början av varje vecka har en redovisning av alla deltagarnas resultat skickats ut med e-post, så 
att var och en kunnat följa hur tävlingen utvecklats och få lite spänning. Den aktuella ställningen 
ligger också på Åsa IF:s hemsida.
Tävlingen har hittills kallats Pingistipset eftersom den i första hand riktat sig mot deltagare med 
anknytning till bordtennissektionen. Men eftersom den är uppskattad och inte kräver någon större 
arbetsinsats, samtidigt som den innebär ett viktigt bidrag till klubbens ekonomi, anser vi att det 
finns potential att utvidga den till hela föreningen. 

Därför hör vi nu av oss till dig och alla andra medlemmar och målsmän med en uppmaning att an-
mäla sig och delta i tipset och gärna även sprida tipset och försöka få med ytterligare deltagare.

En spelomgång kostar 100 kronor för varje rad du anmäler och anmälan görs enklast genom att 
swisha insatsen till föreningens konto 123 363 55 39.
Använd gärna QR-koden till vänster.

Skriv då in din tipsrad i meddelandefältet (rätt av, typ 1xx 2x1 111 2x21, max 
åtta ettor). Uppge samtidigt din e-postadress, så att vi kan nå dig med den 
aktuella ställningen.
Du kan också anmäla dig genom att skicka ett mejl med din rad och e-post-
adress till kansli@asaif.com och få en räkning på din insats.

VÄLKOMMEN till en spännande tävling med Åsa-tipset!!



TRYCKSAKER
STORFORMAT
SKYLTAR & BILDEKOR
ETIKETTER & DEKALER
DISTRIBUTION  ORIGINAL & PREPRESS  ONLINE ORDER

Nicklas Johansson: Säljare
Telefon direkt: 0300-52 14 62 
Telefon växel: 0300-52 14 60
E-post: nicklas@printforce.se

Besök: Energigatan 19 
Post: 434 37 Kungsbacka

www.printforce.se0300-52 14 60  info@printforce.se  www.printforce.se

Nu satsar vi hårdare på
SKYLTAR & BILDEKOR

Genom Gräsroten fördelar 
Svenska spel ut 42 miljoner 
under 2021 till ungdomsidrotten 
och föreningslivet i Sverige. 

Genom att ansluta sig till Åsa IF 
så stödjer du varje gång du 
spelar på Svenska Spel tur 
och/eller sport med ett bidrag. 

Stöd Åsa IF på nedan länk:
https://www.svenskaspel.se/grasroten

Var med och stötta Åsa IF!
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https://soborjessons.se/
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Så har de låtit de senaste tio dagarna hemma 
hos de flesta tjejer F12/13 som spelar innebandy 
i Åsa. Den här helgen hade vi nämligen vår 
första övernattning med dem i klubbstugan. Ett 
mycket lyckat koncept för att stärka gemenskap-
en i laget. Målet var också att knyta an med de 
man inte brukar ”hänga med”.  
Vi började eftermiddagen med att pyssla flag-
gor som föräldrarna kan ha med på våra matcher 
för att heja på Åsa lite extra. Därefter käkade vi 
pizza och fortsatte vårt pysslande samt gjorde 
två banderoller vi kan ha med oss på samman-
dragen. Vi såg också film från vårt senaste sam-
mandrag och en ”vanlig” film som tjejerna 
valde. De lektes lekar, dansades och hjulades 
som aldrig förr.  
Nu känner vi oss redo för kommande matcher 
och vi vet hur det är att sova på en madrass på 
golvet med 20 fnissiga och underbara tjejer 
bredvid. Laddade helt enkelt, för en grym inne-
bandysäsong med våra härliga tjejer!  

PernillaÊWingård 

10- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1 
ÄNTLIGEN!!!                       

EnÊavÊtjejernasÊbanderoller 
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Även killarna spelar innebandy i Åsa IF och 
vårt lag P11 består av ett tappert gäng vinnar-
skallar. Vi har sedan starten för fem år sedan 
jobbat med att bygga en tight trupp där alla ges 
utrymme att utvecklas. I början bestod laget av 
killarna och två pappor som tränade dem. Idag 
har truppen utökats med ytterligare två tränare, 
vilket varit mycket positivt för lagets utveckling. 
I laget jobbar vi genomgående med att alla ska 
känna sig välkomna och vi tar mer än gärna 
emot killar födda 2011 för att komma och prova. 
Laget tränar måndagar och onsdagar i Åsa 
gårdsskolans nya fina idrottshall. Alla är väl-
komna, även de som inte spelat innebandy in-
nan. Killarna är fortfarande i en ålder där de 
snabbt lär sig.  
Matcher spelas ca varannan helg på olika platser 
i norra Halland. Det är ett intensivt och härligt 
spel nu när killarna i år gått upp på röd nybörjar-
nivå och spelar på fullstor plan med fullstora 
mål. Det innebär att man måste tänka på ett an-
nat sätt. Nu dyker det upp ytor som inte funnits 
innan, vilket är mycket utmanande och kul. Just 
nu jobbar vi mycket med att få hela laget aktivt i 
såväl anfall som försvar. Det kan lätt bli långt 
mellan lagdelarna när man precis gått upp på 
fullplan.  
I november ska killarna åka och se Warbergs 
herrar spela en seriematch. För flera blir detta 
den första A-lagsmatchen de ser ”live”. Vi hop-
pas att detta skall bli en kul upplevelse som 
också blir lärorik och inspirerande. 

Varmt välkommen till truppen! 
önskar vi i P11. 

ChristianÊWingård 

UppställdaÊförÊmatch 
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Dam POJKAR 2009 POJKAR 2013
Anders Karlund 0732-51 43 40 Fredrik Gunnarsson 0730-83 01 10 Robert Fotmeijer 0702-52 91 69
Emelie Myrdén 0703-84 38 44 Martin Blideskog 0709-73 53 10 Michael Hansson 0733-53 42 31

HERR FLICKOR 2010 FLICKOR 2014
Peter Karlsson 0763-92 98 08 Henrik Aspenrot 0708-65 98 70 Jacob Demén 0735-71 82 30
Henrik Dehlryd 0702-09 08 79 Matilda Rennerfelt 0707-38 38 78

C-LAG POJKAR 2010 POJKAR 2014
Jimmie Olsson 0734-39 30 00 Mattias Wändal 0705-56 76 01 Mårten Starck 0709-30 70 73
Jörgen Silanen 0760-52 49 86 Magnus Lantz 0729-88 82 01 Andreas Theodorsson 0708-53 62 21

DAM Utveckling FLICKOR 2011
Raissa Lulendo 0762-03 26 93 Jessica Grunditz 0703-37 07 64
Jakob Krantz 0730-47 33 24 Ola Ragnarsson 0768-12 80 49

POJKAR U17 POJKAR 2011
Jonas Ivarsson 0735-40 42 99 Patrik Olsson 0703-98 32 81
Daniel Widén 0701-14 54 42 Björn Carlsson 0709-87 38 07

FLICKOR 2008 FLICKOR 2012
Martin Rastborg 0703-18 61 21 Stefan Hansen 0734-24 47 00
Jonas Sörensen 0730-97 37 48 Anders Nothzén 0730-53 35 93

POJKAR 2008 POJKAR 2012
Jonas Hagebrink 0707-15 25 71 Mats Apelgren 0737-14 01 70
Christian Edvardsson 0709-46 52 18 Anders Henriksson 0725-44 58 22

FLICKOR 2009 FLICKOR 2013
Peter Palm 0708-20 39 75 Emil Amnäs 0702-03 89 30
Fredrik Tärneberg 0702-35 89 86 Lina Werdelin 0731-40 53 22

POJKAR Herr / Junior POJKAR 2012 Pojkar 2014
Monica Hansson 0734-38 80 45 Andreas Hallengärd 0730-66 41 48 Kristian Nicklasson 0721-84 39 87

Mats Apelgren 0737-14 01 70 Victor Bergdahl 0739-55 91 42

POJKAR 2007/2008 FLICKOR 2012/2013 FLICKOR/POJKAR 2015
Peter Mattsson 0706-49 42 35 Emma Alveflo 0735-34 54 04 David Andreasson 0702-84 57 04
Patrik Lif 0707-98 94 28 Pernilla Wingård 0705-84 30 89 Robert Hultgren 0702-45 24 25

POJKAR 2009/2010 POJKAR 2013 Innebandyskolan
Stefan Roxelius 0702-74 01 63 Fredrik Hafsten 0733-49 01 84 Kajsa Spak 0737-77 00 83
Peter Mattsson 0706-49 42 35 Henrik Oxfall 0736-22 81 21 Christian Bejke 0706-03 35 88

FLICKOR 2010/2011
Johan Adelsberg 0707-97 09 96
Karina Börjesson 0762-67 80 54

POJKAR 2011
Björn Carlsson 0709-87 38 07
Christian Wingård 0706-11 51 05

FOTBOLLSLEDARE I ÅSA IF

INNEBANDYLEDARE I ÅSA IF



0708-66 21 80

KUND:

FRÅN:

DATUM:

Var vänlig kontrollera korrekturet noggrant (layout, stavning, storlek, färger, antal. m.m.). 
Vid godkännande av korrektur tas inget ansvar för fel som kan ha upptäckts vid korrekturläsning.

Exakt färgåtergivning är inte möjlig i korrekturet utan kontrolleras mot vår färgkarta eller PMS-skala.
Kontrollera korrekturet mycket noggrant, då godkännande av korrekturet betyder att ni samtycker till utseendet.

Leveranstiden påverkas av när korrekturet godkänns och inte när beställningen kom in.

TEXTIL / BAKGRUND

885

John Moberg

2019-02-19

Art: 521857
FJÄRÅS SAND & MAKADAM WWW 30X10,7 CM  VIT
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https://www.fjarassand.se/
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Åsa stationsväg 17A | 0340-74 08 00 | gillisedman.se/asa

Nu kan du äntligen träffa din familjejuridiska expert eller 
din begravningsentreprenör i Åsa.

Med mer än 30 års erfarenhet vet vi att varje människa är 
unik, precis som våra uppdrag. Därför vill vi finnas nära 
dig, så att allt ska bli som du tänkt dig - oavsett om du 
behöver ett äktenskapsförord eller vill ordna en personlig 
begravning. 

Varmt välkommen till oss!

BEGRAVNING &
FAMILJEJURIDIK

https://loftadalen.regionhalland.se/
https://www.gillisedman.se/begravningsbyra-asa/


Din Lokala Leverantör

AC Bokföringstjänst

Stationsvägen 25
439 55 Åsa

0702-43 76 75

Bokföring, redovisning för
Aktibolag/Enskild Firma

Lurendals Städservice
Hem & Trädgård & Fastighet

Försäljning av professionell städ-och rengöringsutrustning

Lurendalsvägen 1 439 62 Frillesås
Besöksadress: Åsa Stationsväg 25 i Åsa

Tel: 0766-47 71 88

ENGSTRÖMS MÅLERI

Nancys Promenad 17
439 51 Åsa

Ulf : 0707- 44 50 26
Tobias: 0707- 38 74 54

ÅSAGRILLEN
MITT I CENTRUM

0705-41 41 34
Välkomna önskar

Ina o Titti

Riktigt mos o Svenska Råvaror
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Förändra din hudvårdsrutin på djupet! Vi vill göra världen vackrare med rena,  
djupverkande produkter som framhäver vår naturliga skönhet och ger resultat som  
verkligen varar. Vi kallar det Deepskin Organics®. Riktig hudvård som gör skillnad.

 100% naturliga ingredienser •Helt naturliga mineraler 
Närproducerat i Frillesås • Prisvinnande produkter 
Ansikte, kropp, hår och makeup •Baby, sol och kosttillskott 

Hitta din närmaste återförsäljare på mariaakerberg.com

HÅLLBAR HUDVÅRD SEDAN 1995

®

Hjärtligt välkomna in!
Vard. 8-18, Lörd 9-14.  Tel.  0340 – 65 00 53

www.frillesaslantman.se.

Väl värt ett besök!

Djurfoder & Tillbehör
Hem & Trädgård

 Arbetskläder & Skor
Fritidsartiklar
 VVS, El  & Färg 

Gasol & Svetsgas
Tryckimpregnerat virke

Bensinstation

Hos oss hittar du...

och mycket mer!

Frillesås Lantmän A5 2021.indd   1Frillesås Lantmän A5 2021.indd   1 2021-01-27   10:402021-01-27   10:40

https://brobergsel.se/
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typsnitt: keep calm medium

    2013

    2013

VILL DU PROVA PÅ BORDTENNIS?
Höstens pingisskola börjar i Åsa idrottshall den 17 september och riktar sig främst till barn i lågstadiet. 

Den fortsätter sedan på lördagar och måndagar fram till jul och leds av huvudtränaren för Åsa IF:s bord-
tennissektion, som lär ut pingisens grunder på ett lekfullt sätt.

 
Kontakta Fredrik Asklund (070-745 50 37 eller fredrik.asklund14@gmail.com) för ytterligare information. 

https://stiftelsendunross.se/
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Åsa IF:s klubblokal kan hyras till fester, kalas och bröllop.
Lokalen är godkänd för upp till 100 personer.
För att hyra lokalen skall man vara 25 år.
Vid hyra av lokalen tecknas ett hyresavtal där hyrestagaren
informeras om vilka villkor och förutsättningar som råder.

Kostnaden för att hyra lokalen är 3.000:-, lokalen disponeras 
från lördag kl 10.00 till söndag kl 12.00. Om lokalen behöver
hyras från fredag tillkommer 300:-.

Hyra av lokal för ett antal timmar (barnkalas, möte mm), utan kök 900:-, med kök 1.100:-.
Dessa priser gäller 2022.
Mat- och kaffeporslin ingår. Städning ingår ej!

Städning kan köpas till, kontakta uthyrare för pris och tillgänglig-
het.

Vid hyra av lokalen skall allt skräp plockas med efter det att loka-
len
lämnas, golvet skall torkas av med vatten och såpa. Lokalen lämnas i samma skick som man tog 
den innan festen.
Det finns två spisar, två kylar, en mikrovågsugn, kaffebryggare,
termosar mm.
Bord och stolar för 100 personer.
Möjlighet att hyra ljudanläggning finns.

Kontakt: Ring eller maila kansliet: 0707-97 36 41 kansli@asaif.com eller ring vaktmästare Maliq - 0739-49 53 78

Åsa IF:s klubblokal kan hyras till fester, kalas och bröllop
Lokalen är godkänd för upp till 100 personer.
För att hyra lokalen skall man vara 25 år.
Vid hyra av lokalen tecknas ett hyresavtal där hyrestagaren
informeras om vilka villkor och förutsättningar som råder.

Kostnaden för att hyra lokalen är 2750:-, lokalen disponeras
från lördag kl 10.00 till söndag kl 12.00. Om lokalen behöver 
hyras från fredag tillkommer 300:- 

Mat- o kaffeporslin ingår. Städning ingår ej!

Hyra av lokal för ett antal timmar (barnkalas)  utan kök 900:-
med kök 1100:-

Städning kan köpas till, kontakta uthyrare för pris och tillgänglighet.

Vid hyra av lokalen skall allt skräp plockas med efter det att lokalen
lämnas, golvet skall torkas av med lite vatten och såpa. Lokalen
lämnas i samma skick som man tog den i innan festen.
Det finns 2 spisar, 2 kylar, 1 mikrovågsugn, kaffebryggare,
termosar m.m
Bord o stolar för 100 personer.
Möjlighet att hyra ljudanläggning finns

Kontakt: ring eller maila kansliet: 0707-97 36 41 kansli@asaif.com eller ring vaktmästare Maliq - 0739-49 53 78

KLUBBLOKAL ATT HYRA

Åsa IF:s klubblokal kan hyras till fester, kalas och bröllop
Lokalen är godkänd för upp till 100 personer.
För att hyra lokalen skall man vara 25 år.
Vid hyra av lokalen tecknas ett hyresavtal där hyrestagaren
informeras om vilka villkor och förutsättningar som råder.

Kostnaden för att hyra lokalen är 2750:-, lokalen disponeras
från lördag kl 10.00 till söndag kl 12.00. Om lokalen behöver 
hyras från fredag tillkommer 300:- 

Mat- o kaffeporslin ingår. Städning ingår ej!

Hyra av lokal för ett antal timmar (barnkalas)  utan kök 900:-
med kök 1100:-

Städning kan köpas till, kontakta uthyrare för pris och tillgänglighet.

Vid hyra av lokalen skall allt skräp plockas med efter det att lokalen
lämnas, golvet skall torkas av med lite vatten och såpa. Lokalen
lämnas i samma skick som man tog den i innan festen.
Det finns 2 spisar, 2 kylar, 1 mikrovågsugn, kaffebryggare,
termosar m.m
Bord o stolar för 100 personer.
Möjlighet att hyra ljudanläggning finns

Kontakt: ring eller maila kansliet: 0707-97 36 41 kansli@asaif.com eller ring vaktmästare Maliq - 0739-49 53 78

KLUBBLOKAL ATT HYRA

Åsa IF:s klubblokal kan hyras till fester, kalas och bröllop
Lokalen är godkänd för upp till 100 personer.
För att hyra lokalen skall man vara 25 år.
Vid hyra av lokalen tecknas ett hyresavtal där hyrestagaren
informeras om vilka villkor och förutsättningar som råder.

Kostnaden för att hyra lokalen är 2750:-, lokalen disponeras
från lördag kl 10.00 till söndag kl 12.00. Om lokalen behöver 
hyras från fredag tillkommer 300:- 

Mat- o kaffeporslin ingår. Städning ingår ej!

Hyra av lokal för ett antal timmar (barnkalas)  utan kök 900:-
med kök 1100:-

Städning kan köpas till, kontakta uthyrare för pris och tillgänglighet.

Vid hyra av lokalen skall allt skräp plockas med efter det att lokalen
lämnas, golvet skall torkas av med lite vatten och såpa. Lokalen
lämnas i samma skick som man tog den i innan festen.
Det finns 2 spisar, 2 kylar, 1 mikrovågsugn, kaffebryggare,
termosar m.m
Bord o stolar för 100 personer.
Möjlighet att hyra ljudanläggning finns

Kontakt: ring eller maila kansliet: 0707-97 36 41 kansli@asaif.com eller ring vaktmästare Maliq - 0739-49 53 78

KLUBBLOKAL ATT HYRA



Valands Promenad 3
0300-334 00
handelsbanken.se/kungsbacka

Vi finns till hands på bankkontoret,
i appen och på webben. Välkommen till 
oss på Handelsbanken i Kungsbacka.

När du vill 
bolla frågor om 
din ekonomi.

40 

handelsbanken.se/kungsbacka
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Trädgårdsanläggningar
    Harry Johnson AB
               Åsa-Fjärås

Nedre Vallbyvägen 40, 439 73 Fjärås
Tel: 0300-540 540 
Mobil 070- 697 03 55 
E-post:  rickard@thjab.se

Utför mark- och trädgårdsanläggningar
av olika slag

LASSABACKA, Varberg 0340-890 25
www.colorama.se
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åsaglasscafe.se 
Sörviksvägen 3, Åsa

Följ oss på Facebook och Instagram 
Varmt välkomna!

Inbjudan till Club 1919: Åsa IF’s sponsorgrupp inbjuder speciellt dig som privat- 
person eller ditt företag till Club 1919 . Dels för att hedra alla ideella insatser genom 
åren, dels för att Åsa IF skall vara det naturliga valet för ungdomar i Åsa.

Vi tror att ditt hjärta hör hemma i Åsa IF och Club 1919 och bjuder härmed in dig till vår 
speciella VIP-klubb. Som medlem får du en rad förmåner, samtidigt som du bidrar till:
–  Med ditt bidrag ger du möjlighet till att Åsa IF lever vidare och fostrar både  

spelare på och utanför banan.
–  Du är med och utvecklar ungdomsarbetet i alla åldrar i föreningen.
–  Du bidrar till en bättre spelarutbildning, en attraktivare klubb för spelarna  

och en framåtblickande förening.
–  Du bidrar till att du själv och alla supportrar få se en attraktivare fotboll på Åsa IP.
–  Åsa IF skall vara det naturliga lokala valet för ditt bidrag.

Välkommen till Club 1919
Medlemsförmåner i Club 1919 under fotbollssäsongen 2023

 1 st frikort
 1 st dekal
 Namn
 Namnet
 Medlemsskap

Åsa Idrottsförening
Presenterar

1919 Versailles-freden och första världskriget 
avslutas. Samma år bildades Ölmevalla 
Gymnastik och idrottsförening

1921  
Frillesås, seger med 2-0

1932 Föreningen byter namn till Åsa IF

1952 Idrottsgården invigs, tidningarna skrev  
”det �naste klubbhuset bland alla  
svenska landsortsklubbar”

1978 Första året med ett Dam-lag

1989 Åsa IF 60-år, gav en tredjeplats i div 2, den 
främsta placeringen i klubbens historia

2015 Damlaget spelar div 1 för första gången

2019 100-årsjubileum för klubben

Utveckling – Support – Gemenskap

1.919:-
Paketpris

Peter Hedman telefon 0705-888018, peter.hedman@lansforsakringar.se eller  
Martin Rastborg telefon 0721-920800, martin.rastborg@magnusson-freij.se
Betala in direkt på  Bankgiro 5407-3697 , märk ”club 1919”, namn och adress.

CLUB
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Välkommen till oss!

Åsa

Vi älskar mat och veckans härliga stunder i köket. 
Leta bland hyllorna och upptäck vårt breda sortiment 
av frukt & grönt, mejeriprodukter, 
vardagsfavoriter och fi na 
färskvaror.
 
Vi fi nns alltid här och hjälper 
dig sätta smak på veckan.

Annons_A4_Asa.indd   1 2021-11-05   14:35
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ID.3 och ID.4 Energiförbrukning vid blandad körning från 15,5-16,2 kWh/100 km. Miljöklass Euro 6 AX. Räckvidden som anges är beräknad utifrån WLTP-körcykeln och på-
verkas av faktorer som exempelvis hastighet, körstil, bilens utrustningsnivå, antal passagerare och användning av energiförbrukare som klimatanläggning och sätesvärme.  
Även yttre omständigheter som väder, temperatur och vägförhållanden påverkar. Volkswagen Privatleasing 36 mån, 3 000 mil, 0% särskild leasingavgift, garanterat  
restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (mars 2022). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår.  
Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift samt fordonsskatt tillkommer.  
Fullständiga villkor på volkswagen.se. Bilarna på bilderna i annonsen är extrautrustade. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser. 

Familjesuven ID.4 är rymlig, praktisk, uppkopplad, underhållande på vägen 
och har förmågan att gå långt mellan laddningarna. Dessutom byggs den 
koldioxidneutralt. 
Världens motorjournalister har röstat fram den till 
World Car of the year 2021. 

Privatleasing inklusive service 
och betalskydd från 

4 895 kr/månad* ID.4. Pro Performance från 524.900 kr (454.900 kr inkl. klimatbonus)

ID.4. World Car of the year.

ID.3. Elektrifiera livet.
ID.3 är rymlig för sin storlek, fullt uppkopplad, uppdaterar sig trådlöst och 
beroende på batteristorlek kommer du upp till 54 mil mellan laddningarna. 
Ladda gärna med förnybar el – till exempel genom elavtalet Volkswagen 
Förnybar El.* Då ingår också tre års fri laddning av bilen där hemma. 

0 kr i särskild leasingavgift

0 kr i särskild leasingavgift

Volkswagen Kungsbacka
Faktorvägen 8. Vardagar 9–18, helg 11–15 

Tel. 0300-775 40. Helgtel. 0300-775 48.

vwgoteborg.se

Privatleasing inklusive service 
och betalskydd från 

3 395 kr/månad*ID.3 från 452 900 kr. (382 900 kr inkl. klimatbonus).




