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Sammanfattning av fotbollsåret 2018 i Tvärred/Vegby
FC
Ja då är snart ett nytt fotbollsår tillända, ett år som varit känslosamt för oss i TVFC.
Den 21 januari så gick Carl-Olof Levinsson hastigt bort i en tragisk olycka. Att Sippen
inte längre skulle vara med oss på matcher är fortfarande en tanke som jag inte kan ta
in. Jag saknar honom otroligt mycket och kommer alltid att göra, men även om han inte
står där vid sidan av planen som den självklara stöttespelaren och glädjespridaren rent
fysiskt, så kommer han ändå alltid vara med i mina tankar.
Om vi tittar på den sportsliga delen så fick vi en ny tränare i Nedde Kelmendi, han tog
över efter Fredrik Wigestål och Elie Sader som lämnade och gick vidare till UIFK.
Inomhussäsongen var ingen succé 2018, respass redan i gruppen i Bankcupen, är ett
resultat som vi inte gjort på många år. Och inte var det bättre i APT eller
Dalsjöforscupen heller så det lämnar vi där hän.
Försäsongen var inte heller något vi kan vara nöjda med, visst vi tappade ett koppel av
spelare och givetvis tar det ett tag att få till det med ett nytt spelsätt och en något
tunnare trupp.
I DM tog det slut i gruppspelet och vi blandade och gav även i träningsmatcherna, så det
visst fanns det en oro hur det skulle gå när serien drog igång i april.
Men oron var obefogad visade det sig, killarna visade att när det började gälla poäng så
var man redo. Våren gick väldigt bra och vi var rätt bra med i tabellen med 20 poäng, en
helt klar godkänd vår inget att snacka om, men efter sommaren skulle det visa sig att det
skulle bli mycket tyngre.
Vi tog endast 7 poäng under hösten vilket vi absolut inte är nöjda med, men vi tog
tillslut de poäng vi behövde för att säkra nytt kontrakt även om det var på det berömda
håret.
Bästa målskytt var Gabriel Frilander med sina 13 mål följt av Erik Hjalmarsson och
Linus Inhammar med 7 mål vardera. Noterbart är också att våra målvakter gjorde tre
mål, Alexander Hultén 2 och Alexander Carlén 1. Att det gjorde det beror på att vår
trupp blev tunnare och tunnare ju längre säsongen gick och det innebar att de även fick
ta på sig utespelarrollen i några matcher.
Om man kort summerar 2018 för A-laget så blev poängskörden lite mindre än vad vi
hade hoppats på, men det som oroade mest var att flera spelare tog ett uppehåll mitt i
säsongen. Vi har så klart utvärderat vad detta berodde på och vi har försökt att göra en
omstart inför 2019, vad omstarten innebär kommer vi till lite senare.
U-laget har i sin vana troget ångat på och slutade på en hedrande andraplats strax bakom
Redvägs FK som tog hem guldet 2018.
Bästa målskytt i U-laget var Markus Karlsson med 12 mål.
Vi använde hela 47 stycken olika spelare i U-laget under året!
Äldsta spelare var Göran Carlström med sina unga 49 år.
Yngsta spelarna var Emil och Olle Claesson med sina 14 år.
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TVFC startar om 2019!
Efter detta år så har vi suttit ner och tittat på vad som inte var så lyckat och vad vi skulle
göra för att få till en förändring och få tillbaka spelare i träning igen.
Det vi kom fram till var att vi inte fått det lyft vi ville med en erkänt bra tränare, varför
vi inte fick det finns det säkert flera orsaker till. Men vi ville gå tillbaka till ”hemvävt”
igen. Att få tränare som vet hur vår förening fungerar och har äkta klubbkänsla.
Efter det siktade vi in oss på tre personer från de egna leden, det tog lite tid och flera
träffar och samtal innan bitarna föll på plats och trion tackade ja till att träna oss under
2019.
Huvudtränare för TVFC är nu Greger Skoglund, Tvärred. Greger är en person som när
han ger sig in i något så gör han det helhjärtat. Till sin hjälp har han Ola Claesson,
Vegby. Ola är en mångårig spelare och ungdomstränare i Vegby SK och
Tvärred/Vegby. Tredje personen är Robin Hultén, Vegbybördig men bor i Borås. Robin
kommer att fungera som spelande tränare och vara länken ut på plan.
Med denna trio på plats har vi redan märkt av ett lyft, nu har vi tränat inomhusfotboll,
eller futsal som det heter nu förtiden, ett tag och närvaron har skjutit i höjden.
Det sista i höst låg vi på ca 13-15 spelare på träningarna, nu är vi uppe i 27 som
toppresultat och då en handfull som inte hade möjlighet att komma. Så om vi skall
sammanfatta nystarten så här långt så ser det mycket bra ut!
Vi har även fått in tre nya spelare till truppen, bröderna Albin och Alfred Svensson
kommer från Hössna/Timmele och så är Lucas Olausson tillbaka efter något år i
Marbäcks IF. Som ni förstår ser vi fram mot fotbollsåret 2019 med tillförsikt.

Nya tränartrion
Robin Hultén,
Greger Skoglund
och Ola
Claesson

Inget damlag 2019!
Vårt damlag gjorde en toppsäsong i år, nya i division 2 så gick man som tåget och
slutade på en tredjeplats. Ett resultat som gav eko runt om i bygden.
Men nu till det tråkiga. Under 2019 så finns det inget damlag i TVFC. Endast 8 spelare
ville fortsätta, och då går det inte att bedriva ett fotbollslag. Vi fick ta det tråkiga
beskedet med tjejerna som naturligtvis blev besvikna och ledsna men de förstod ju
samtidigt att det inte skulle gå. Men vem vet, kanske om ett eller några år finns det ett
damlag i vår förening igen, och det skulle vara otroligt roligt. Bästa målskytt blev Elin
Thuresson med hela 28 mål, respekt! Julia Pettersson gjorde 16 mål.
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Vi i TVFC vill tacka damerna för dessa år vi fått ha damfotboll på våra planer, och vi
vill främst tacka Sören Nilsson och Ulrik Torstensson för allt det arbete ni lagt ner för
att vi skall ha ett damlag i vår förening. Utan er hade det aldrig gått, tack skall ni ha.
Detta är en kort sammanfattning av 2018 och lite om vad som är på gång inför 2019.
Hoppas vi ses runt planerna när det börjar dra ihop sig igen.
Med vänliga hälsningar/ Göran Carlström, Tvärred/Vegby FC

Årets ungdomsledare i Ulricehamns kommun
Vegby Sportklubb och TV FC kan stolt meddela att i skrivande stund har nyheten nått
oss om att den nyblivne seniortränaren Ola Claesson har utsetts till årets ungdomsledare
2018 i Ulricehamns kommun. Ola är en av två som tilldelas priset i kommunen.
Motiveringen lyder som följer: ”Ola har varit en fantastisk ungdomsledare i över 15 år.
Han har tränat ungdomslag varierat i åldrarna 8-15 år. Ola har utvecklat många av de
ungdomar som är i seniorverksamheten just nu. Ola har också de senaste 15 åren varit
en drivande kraft i ungdomssektionen”.
Grattis Ola, säger vi i Vegby Sportklubb och Tvärred/Vegby FC
I sammanhanget kan också nämnas att endast en gång tidigare i klubbens historia har
det utnämnts en ledare från Vegby Sportklubb till just denna fina utmärkelse. Den
gången var det Rainer Eskilsson som fick motta utmärkelsen. Detta visar på vilket
otroligt viktigt och stort engagemang våra ledare lägger ner på sin fritid för att våra barn
och ungdomar skall få en bra uppväxt och meningsfull fritid. Tyvärr, av förståeliga skäl
så kan ju inte alla uppmärksammas på detta sätt, men ni skall alla veta att ni är Guld
värda för vår lilla klubb.

Välkomna pengar till klubben
Vegby Sportklubb har 2018 tilldelats 4077 kr från Svenska spels satsning Gräsroten.
Varje år så fördelar Svenska spel 50 miljoner kr till Sveriges föreningsliv.
Fördelningens storlek utgår ifrån hur många som valt som just Vegby Sportklubb som
”sin” förening. Detta kan man enkelt välja när man tippar eller spelar på trav, då kan
man enkelt fylla i att man vill hjälpa Vegby Sportklubb. Tack till alla ni som redan gjort
detta och tack på förhand till er som gör det framöver. Snart kommer det att ramla ner
inbetalningskort i var mans brevlåda, och vi vädjar till er att betala in den lilla
medlemsavgiften till klubben, antingen ni är aktiva eller bara vill stödja oss. Vi vill
också passa på att tacka för penninggåvor som givits till klubben i samband med någons
bortgång. Här kan det varit anhöriga som valt att man skall tänka på klubben i samband
med den sista vilan. I några fall har det varit den avlidnes sista önskan. Som ni alla nog
förstår så är alla bidrag till klubben otroligt viktiga för dess överlevnad.
Med dessa ord och väl fördolt tiggeri vill Vegby Sportklubb önska er alla läsare en

God Jul och ett Gott Nytt År 2019
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Ärter och punsch i Liljasstugan
Den 26 september var det dags att äta sig mätt på ärtsoppa för alla dem som tog sig till
Hembygdsparken i Vegby den här kvällen. Och soppa fanns det gott om för det kom
bara 12 personer vilket är lite mindre än det brukar vara. Men folk har väl annat för sig.

Gun Söder har tydligen
nått intressant att berätta
för Börje, Marianne och
Gun-Britt

När man samlas för att kalasa på ärtsoppa, vid högtidliga tillfällen kan tilläggas, så hör
ju också till, att det skall serveras punsch och så blev det också den här gången. Och
kaffe går ju heller inte att vara utan.
Arne hade tagit med sig pärmen där han tecknat ner sina minnen från barndomen. Han
berättade t.ex. om hur det var, att som liten grabb, ta tåget in till skoltandvården i
Ulricehamn.

Musik Quiz med Ingvar & Eva
Den 10 oktober var det underhållning med Ingvar & Eva i Finnekumla församlingshem.
Det blev många glada skratt den kvällen.
Eva och Ingvar underhåller
på många sätt. Det är inte
bara dragspelsmusik som
gäller.
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Samtalskväll i Liljasstugan
Liljas stuga
som tidigare
låg vid
Prästavägen
17 oktober
hade vi en
samtalskväll i
Liljasstugan
med Per
Jonstoij.

Grötkväll i Liljasstugan
Den 21 november var det dags för den obligatoriska grötkvällen i Liljasstugan. Stugan
var julpyntad och 15 personer lät sig väl smaka på risgrynsgröt och hembakt bröd, det
fanns även en liten nubbe till de som var sugna.
De
närvarande
låter sig väl
smaka av
Maritas
hemkokta
risgrynsgröt

Årsmöte i Hembygdsföreningen 2019
Onsdagen den 6/3 är det dags för årsmöte igen.
Vi träffas i Finnekumla församlingshem kl. 18,30.
Kaffe blir det också med Ålandspannkaka till
Styrelsen hälsar alla välkomna och önskar er alla
God Jul & Ett Gott Nytt År
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Julkonsert i Gällstad kyrka
Onsdagen den 19 december kl. 19,00 bjuder
Finnekumla/Tvärredskören ihop med Henningsons på
julsånger i Gällstads kyrka. Det är gratis inträde men vi
kommer att ta upp kollekt till ”Diakonin i Åsundens
församling”. Varmt välkomna alla.

Julhelgerna i Finnekumla kyrka
Julafton kl. 17.00 Julbön
Monica Johansson och Maria Gunnardo står för musik och sång. Ulf Jonsson leder
aftonbönen. Det serveras glögg och pepparkaka. Kyrkan är julpyntad och alla ljus är
tända. Om vädret tillåter lyser gravljus och marschaller på och utanför kyrkogården.
Trettondedag jul 6 jan. kl. 18.00. Musikgudstjänst
Finnekumla/Tvärredskören sjunger kända och okända julsånger tillsammans med
Monica Johansson och församlingen. Det serveras glögg och pepparkaka.
Välkommen till Finnekumla kyrka!
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Enkät från Byalaget Vega 2018
I dagarna så har byborna i Vegby fått en enkät i sin brevlåda.
Hoppas att ni vill och kan fylla i den och lägga den i brevlådan utanför VEGAS Entré.
Syftet med denna enkät är att få en bättre överblick över hur Byalaget Vega, med
utgångspunkt från byalagets ansträngda ekonomi, på bästa sätt kan "verka för bygdens
fortlevnad och utveckling, samt försöka tillvarata invånarnas intressen för att främja
Vegby med omnejd", som det står i föreningens stadgar. Vi hoppas att du vill vara med
och bidra till detta genom att svara på denna enkät!
Mikael "Micke" Petersson, Ordförande
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Vegby-bladet ges ut 4 ggr per år av de tre ideella föreningarna Vegby Sportklubb,
Vegbyortens Hembygdsförening och Byalaget VEGA tillsammans. Bladet delas ut
gratis till hushållen i Vegby med omnejd och publiceras på internet, www.vegby.se.
Redaktionen består av: Tomas Karlsson,
Per-Erik Frilander, Mikael Petersson, Rolf
Johansson, Maritha Wegstrand.
Kontakt: Kontakta redaktionen enklast
via mail, vegbybladet@vegby.se
Annonser: Priset för en ¼ sida är 1000 kr
och publiceras 4 gånger, dvs ett år. För
annonsering, maila in till redaktionen eller
kontakta Claes-Erik ”Brallis” Sjölin, 070557 23 43
Artiklar: Hjälp oss gärna med artiklar
med lokal anknytning. Texter och bilder
mailas eller lämnas in i digitalt format.
Nästa nummer: v 13. 2019. Deadline för
artiklar: 18 mars.
Stötta våra föreningar med ditt
medlemskap. Sätt in medlemsavgiften på

respektive konto. Glöm inte att skriva
namn på dem som betalningen omfattar.
Medlemsavgifterna för resp förening:
Vegbyortens hembygdsförening 100 kr
per person på Bankgiro 216-1826 Swish:
070 310 6946
Byalaget Vega 100kr/person eller 200
kr/familj (Barn upp till 20 år) Bankgiro
5643-8567. Swish: 123 634 52 92
Vegby Sportklubb 150 kr/pers eller 350
kr/familj tom.20 år Bankgiro 564-8845
Swish:123 682 62 67.
Naturligtvis är andra bidrag också
välkomna.
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