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Serien har vänt
Serien har vänt och vi går in i omgång 13. Det är en positiv känsla vi har inför höstens matcher och våra nyförvärv har job-
bat på bra! Denna match hoppas vi också att få se Rebecca Quinn göra sina första minuter, vi hoppas på många mål så att 
vi kan ta rygg på Mimmi Larsson som är skytteliga ledare just nu.

FHM verkar öppna upp för 500 personer till hösten vilket känns väldigt positivt. Vi har ju gott om plats och stora möjligheter 
att göra bra matcharrangemang på vår arena.

I övrigt hoppas jag att ni alla har förståelse för vår hantering av publikfrågan just nu. 50 personer är svåra att välja ut och vi 
gör vad vi kan för att allt ska bli så rättvist som möjligt.

Denna helgen är undertecknad iväg på första fotbollskonferensen om föreningsutveckling! Känns fantastiskt roligt och man 
känner hur mycket man har saknat att träffa sina kollegor i fotbollsvärlden. Vi kommer att prata hur vi blir fler kvinnor inom 
fotbollen, diplomerad förening och mycket mer. Jag hoppas kunna komma med många bra idéer till Vittsjö.

Vi i föreningsstyrelsen har många tankar och idéer och vi kommer om ett par veckor skicka ut ett föreningsbrev till alla med-
lemmar, ser framemot er respons!

Nu hoppas vi på en spännande och välspelad match!

Nu kör vi!
//Erika





Per Andersson

Torgny Dahlberg 
Advokat

Ny dräktpartner 2020 är 
Transportsektionen!

Transportsektionen är företaget som arbetar med tredjepartslogistik. 
Med egna lagerlokaler och genom nära samarbete med både större 
och mindre transportörer kan vi erbjuda totallösningar åt våra kunder. 

Många av våra kunder har valt att fokusera på sin kärnkompetens 
och för att klara detta har de valt att överlåta sin totala logistik åt oss. 
Vi har idag både stora och mindre kunder som lagt sin lagerhållning, 
hantering och distribution till oss.



Emmaljunga önskar VITTSJÖ GIK ett stort lycka till!
Emmaljunga Barnvagnsfabrik satsar på egen utveckling och egen tillverkning. Vi har tillverkat 
barnvagnar sedan 1925 på samma plats i Emmaljunga. Våra miljöinvesteringar har lett till en helt 
fossilfri uppvärmning av vår fabrik i Sverige. Vi har ett eget recyclingprogram inkl. solceller på taket 
för att tillverka egen elkraft till vår fabrik. Emmaljunga Barnvagnsfabrik förser familjer världen över 
med barnmobilitetsprodukter för en aktiv livsstil med säkra och ansvarsfulla produkter.



I Sverige uppfyller vi dem genom våra varumärken Myresjöhus, SmålandsVillan, 
OBOS Kärnhem och OBOS. Från studentlägenheten och ”varannan vecka”- 
bostaden till den stora familjevillan – vi tar oss an de flesta bostadsdrömmar. 
Och du – vi menar det geografiskt också. Under 2018 byggde vi i 165 av  
Sveriges 290 kommuner, vilket gör oss helt unika som bostadsutvecklare.

Välkommen in på obos.se för att hitta ett hem som passar dig.

Vi älskar bostadsdrömmar!

Titelsponsor till OBOS Damallsvenskan
– för fotboll på lika villkor



Spelprogram Vittsjö GIK Hässleholm 
OBOS Damallsvenskan 2020

JUNI
Lör 27 19:00   FC Rosengård - Vittsjö GIK 

JULI 
Sön 5 15:00  Vittsjö GIK - Linköpings FC 
Lör 11 15:00   Vittsjö GIK - Kristianstads DFF 
Ons 15 19:00  Djurgårdens IF FF - Vittsjö GIK 
Sön 19 15:00   Vittsjö GIK - Piteå IF DFF 
Lör 25 15:00   Eskilstuna United DFF - Vittsjö GIK 
Ons 29 18:30   Vittsjö GIK - IK Uppsala Fotboll 

AUGUSTI 
Sön 2 16:00   KIF Örebro DFF - Vittsjö GIK 
Sön 8 14:00   Umeå IK FF - Vittsjö GIK 
Ons 12 19:00   Vittsjö GIK - Kopparbergs/Göteborg FC 
Sön 16 15:00   Växjö - Vittsjö GIK 
Sön 23 15:00  Vittsjö GIK - Eskilstuna United DFF 
Sön 30 15:00  Vittsjö GIK - Växjö 

SEPTEMBER 

Lör 5 15:00   IK Uppsala Fotboll - Vittsjö GIK 

Sön 13 15:00  Linköpings FC - Vittsjö GIK 

Sön 27 15:00  Vittsjö GIK - Djurgårdens IF FF 

OKTOBER 

Sön 4 14:00   Piteå IF DFF - Vittsjö GIK 

Fre 9 19:00   Vittsjö GIK - Umeå IK FF 

Lör 17 15:00   Vittsjö GIK - FC Rosengård

NOVEMBER

Sön 1 14:00   Kristianstads DFF - Vittsjö GIK 

Lör 7 15:00   Vittsjö GIK - KIF Örebro DFF 

Sön 15 15:00  Kopparbergs/Göteborg FC - Vittsjö GIK

300 klubben
Aldrig någonsin har vi varit som många som nu! Hela 407 stycken! Vad härligt!
Känner du att du också skulle vilja stötta tjejerna genom ett medlemskap i 300-klubben 
så kommer det lite information här!

Genom att stötta laget med 300 kr under säsongen är du med i 300KLUBBEN !
 
Som tack..
-är du med i en dragning av fina gåvor i halvtid varje match 
-får du ditt namn på damernas hemsida under fliken 300KLUBBEN 
-kommer ditt namn med på ett insticksblad till matchprogrammet minst en match under säsongen 
  
Vi återkommer med information om vi kan ha några träffar under 2020, datumen för dessa läggs i så fall ut 
på damernas hemsida, www.vittsjogik.se, under fliken 300KLUBBEN 
  
Målet är att sätta rekord i år så hjälp oss gärna att hitta nya medlemmar. 
  
Sätt in ditt bidrag på BG 162-8965 eller via swish 123 351 44 29. 
Viktigt att du Uppger 300KLubben plus Namn, ort, telefonnummer och gärna mailadress om du har. 
 
Stort tack! Vårt stöd är ännu viktigare både på och utanför arenan under 2020, så hjälp oss att bli ännu fler!
 
Kontaktpersoner:
Karl-Erik 072-201 86 89   Jörgen    073-092 30 88 



10001010111011

1 2 3
4 5 6
7 8 9
# 0 *

24
TIM

AUTO
LOCK

Kod

Nyckelbricka

App

Automatisk 
låsning

Schemalagd 
kod

Dygnskod

din lokala pool- och spabutik
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Korr till: yvonne.



Hur mycket rymmer din tjänstebil egentligen?
Att välja tjänstebil handlar om att få så mycket bil för pengarna som möjligt. Därför har vi tagit fram Fleet Edition. Specialpaketerade 
tjänstebilar, med en extra generös utrustningsnivå redan från grunden. Det gör att du får mer bil för samma basbelopp, och troligen 
mycket mer än du trodde att du kunde få från en bil med stjärna i fronten. Välkommen in till oss så berättar vi mer!

*Kontantpris med avdragen FleetEdition rabatt.**Förmånsvärde efter 1 juli med Bonus/Malus effekt. För mer information, hör med din närmaste återförsäljare. Bränsledeklaration blandad körning enligt NEDC 2.0: 4,2-5,5 l/km, CO2-utsläpp: 122-163g/km. Miljöklass EURO 6d-TEMP.

 Förmånsvärde från  1.994 kr/mån**  Förmånsvärde från  2.068 kr/mån**  Förmånsvärde från  1.947 kr/mån**

Inkl SE Edition, Automat och Advantage Paket. Inkl SE Edition och Automat. Inkl. SE Edition, Kombipaket, AMG Sky och Automat.
Pris från*: 316.000 kr Pris från*: 341.000 kr Pris från*: 295.000 kr
C 200 d Kombi / Under 7 basbelopp. E 200 d Kombi / Under 7,5 basbelopp. CLA 180 Shooting Brake / Under 6,5 basbelopp.

Jörgen 0433 - 756 15 • Örjan 0433 - 756 11 • Fredrik 0433-756 13

Kungsgatan 2, 285 31 Markaryd  |  Tel. 0433-756 00  |  www.motorcentrummarkaryd.se
*Kontantpris med avdragen FleetEdition rabatt.**Förmånsvärde efter 1 juli med Bonus/Malus effekt. För mer information, hör med din närmaste återförsäljare. Bränsledeklaration blandad körning enligt NEDC 2.0: 4,2-5,5 l/km, 
CO2-utsläpp: 122-163g/km. Miljöklass EURO 6d-TEMP.
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mycket mer än du trodde att du kunde få från en bil med stjärna i fronten. Välkommen in till oss så berättar vi mer!
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Pris från*: 316.000 kr Pris från*: 341.000 kr Pris från*: 295.000 kr
C 200 d Kombi / Under 7 basbelopp. E 200 d Kombi / Under 7,5 basbelopp. CLA 180 Shooting Brake / Under 6,5 basbelopp.

E-Klass Kombi

Vårt Förarassistentpaket gör din E-Klass Kombi ännu säkrare.
E-Klass Kombi bevisar att lyxig bildesign och innovativa tekniska lösningar är en perfekt kombination. De mjuka linjerna 
och den eleganta siluetten visar karaktär i linje med den kraftfulla prestandan. E-Klass Kombi är dessutom större och 
mer flexibel än någonsin. Välkommen till oss så berättar vi mer.



2. Elin Karlsson
3. Jennie Nordin
4. Ria Öling
5. Maria Möller Thomsen
6. Alexandra Jonasson
7. Amanda Johnsson Haahr
8. Emilie Henriksen
9. Signe Holt Andersen
10. Elma Smajic
11. Emmi Alanen
13. Katlynn Fraine
17. Nellie Karlsson
20. Hilda Gahnsby Dahl
21. Stina Lennartsson
23. Ini-Abasi Umotong
25. Vera Amanda Varis
32. Agnes Jelander
33. Elin Nilsson
34. Tyra Håkansson
36. Emma Jeppsson
40. Phobe Lynch McClernon
48. Violah Nambi
51. Hannah Löfmark
88. Tilde Johansson
91. Lisa Karlsson
98. Mimmi Strömgren
Antonia Göransson

Huvudtränare: Maria Nilsson
Ass.tränare: Eric Lindgren
Lagledare Ronny Johansson
Matrialförvaltare: Pehr Ånelius

1. Shannon Lynn  
2. Mie Leth Jans  
3. Emma Pennsäter  
4. Saga Jontoft  
5. Kajsa Nilsson  
6. Clara Markstedt  
7. Malin Winberg  
8. Alexandra Benediktsson  
9. Lisa Klinga  
10. Johanna Andersson  
11. Tove Almqvist  
13. Sabrina DAngelo 
14. Elizabeth Eddy 
15. Nellie Persson
16. Rebecca Quinn
17. Emily Gielnik  
18. Ebba Wieder  
19. Heather Williams
20. Michelle De Jongh  
21. Paulina Nyström  
22. Sandra Adolfsson  
23. Kajsa Lind  
24. Ebba Hed 
25. Anke Preuss 

Tränare: Thomas Mårtensson 
Tränare: Stefan Ekstrand
Målvaktstränare: Ulf Jacobsson
Lagledare: Mats Karlsson



Bakre ledet från vänster: Stina Lennartsson, Mimmi Strömberg, Tilde Johansson, Emilie Henriksen, Tyra Håkansson, Amanda Johnsson Haahr. Mittenledet från 
vänster: Maria Möller Thomsen, Jennie Nordin, Elin Nilsson, tränare Magnus Olsson, Nellie Karlsson, Agnes Jelander, Emma Jeppsson. Sittande från vänster: 

Violah Nambi, Katlynn Fraine, lagledare Ronny Johansson, Alexandra Jonasson, Elin Karlsson, fystränare Kjell Svensson, Vera Varis, Signe Holt Andersen.

Växjö DFF

Växjö DFF gästar Vittsjö IP
På söndag kommer jumbopla-
cerade Växjö DFF till Vittsjö. 
Matchen spelas på söndag kl 
15.00 på IP inför 50 åskådare. 

Inför matchen har snacket återigen 
handlat om när vi ska släppa in mer 
publik och hur mycket publik som ska 
få komma in på arenorna. Men nu vill 
jag att vi fokuserar på spelet och i det 
här inlägget på våra motståndare på 
söndag, Växjö DFF. Växjö DFF är en 
ung förening som bildades så sent 
som 2014. Föreningen har en stor och 
framgångsrik ungdomssektion och 
sitt representationslag i OBOS Damall-
svenskan. 

Man har de senaste åren kämpat hårt 
med en sviktande ekonomi, likt många 
andra klubbar, och i somras gick 
man ut med att man valde att gå från 
en förening till ett aktiebolag. Man 
genomför just nu en nyemission vilken 
ger supportrar möjligheten att köpa 
aktier och bli delägare i Växjö DFF 
AB, helt enkelt för att man ska klara 
ekonomin. 

Spelmässigt har det gått ganska trögt 
för Växjö i år. Man innehar just nu jum-
boplatsen med 8 inspelade poäng och 
har gjort endast 5 mål. Inför säsongen 
värvade man bl a de två danskorna 
Maria Möller Thomsen och Emilie 
Henriksen och Amanda Johnsson 
Haahr, en ung talang från Kopparbergs 
Göteborg FC. Trots detta har man en 
tunn trupp och man har förstärkt den 
under sommarens transferfönster med 
bl a, ett känt namn för oss Vittsjösup-
portrar, Antonia Göransson.
Jag kollade med Växjös lagkapten 
Emmi Alanen, även hon en fd Vitt-
sjöspelare, om vad hon trodde att 
deras dåliga start beror på. Hon menar 
att den största anledningen är att de 
har haft svårigheter med sitt anfalls-
spel. 
-Vi har inte skapat tillräckligt målchan-
ser eller gjort mål. Det är svårt att 
vinna matcher när man inte gör mål. 

Emmi känner även att den tunna trup-
pen har haft det tufft med det tajta 
matchandet i början av säsongen. 

På de spelare som spelat 90 minuter 
de flesta matcher har belastningen 
varit väldigt hög.

Om matchen på söndag säger Emmi:
- Den är väldigt viktigt för båda lag. 
Både Vittsjö och Växjö behöver ta po-
äng på söndag. Jag tror att vi kommer 
se två väldigt taggade och poänghung-
riga lag på planen. 

Och jag kan bara hålla med henne. 

Jag tror att både Vittsjö och Växjö är 
taggade på 3 poäng. Vi hoppas givet-
vis på att få njuta av en underhållande 
match oavsett om vi ser den på plats 
eller om vi ser den via Sportbladet 
Play. 

Kämpa på röd och blå!!



Välkommen till oss på Optimera!

Personligt / Tryggt / Enkelt 



Spelare nummer 12 - i papp!
Bli spelare nummer 12 - i papp!  Stöd oss på plats!

Hjälp oss att få fullsatt läktare tills publiken är

tillåten , köp din personliga publikskylt! Grabbarna på T-tryck har just nu lite semester men det går 
bra att maila in sin bild och swisha sin peng för att komma med på matchen den 29 juli!

1. Maila bilden som du vill använda på din personliga skylt till publikskylt@gmail.com

2. Swisha 250 kr till 123 536 68 10 per bild som du mailat. Hela familjen kanske vill vara på plats? 
Vill du ha en skylt kostar det 250:-, två skyltar 500:- osv.
I fältet för meddelande skriver du din mailadress, på så vis kan vi stämma av din inbetalning.

3. Invänta premiären, du ”är på plats” och hejar fram tjejerna på Vittsjö IP!

Du får ett bekräftelsemail när vi har stämt av din inbetalning!

Tack för att du stöttar Vittsjö GIK! Behöver du hjälp?

Ring 
Madeleine Johannesson

 
070-3037814



Spela Oddset
Har du koll på vilka?
Heja dem som vinner!

Spel från Svenska Spel Sport & Casino AB. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen 020-81 91 00. Spelalagom.se



Missa inte våren.
Vi hjälper dig med din pollenallergi.

Svenska spel, v 0-0

Heja 
på oss!

Vår förening är en del av Svenska Spels 

initiativ Gräsroten som årligen delar ut 

miljoner till ungdomsidrotten. Välj oss 

nästa gång du spelar så är vi med och 

delar på pengarna. 

Gör det på svenskaspel.se/grasroten 

eller hos ditt ombud.


