
 

 

Nässjö IF Bandy 

Vi är en gammal anrik förening i kommunen, startade redan 

1899, och bedriver bandy för killar och tjejer. Verksamheten 

bedrivs i Stinsen Arena (inomhushall för bandy). 

Träningsverksamhet kommer igång i början av oktober och 

håller på till mitten av mars. Vi är 150 -180 barn - och ungdomar 

som spelar och tränar 2 till 3 gånger i veckan. 

Kontaktperson: Hans Öberg Andersson, 073-0747218 

Hemsida: www.nassjoif.se 

Nässjö Basket 

Varmt välkommen att kontakta oss om du tyckte att basket var 
extra roligt! 
Kontaktperson: Mikael Eriksson 

Telefon: 0730-436888 

Hemsida: www.nassjobasket.se 

BTK Clipper  

BTK Clipper är en pingisklubb som bildades 1955 och vi håller till 

i Sporthallen i Nässjö. Vi har idag ca 70 aktiva spelare fördelat 

på många åldrar. Veteranerna, serielagen, nybörjare och 

fortsättningspelare har alla minst 2 pass i veckan, de flesta på 

tisdagar och torsdagar. 

Kontaktperson: Thomas Karlsson 

Telefon: 070-1584479 

Hemsida: http://www.idrottonline.se/nassjo/btkclipper-

bordtennis 

Studieförbundet Vuxenskolan 

SV vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred 
verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser 
och kulturaktiviteter. Om du är intresserad av att gå en 
studiecirkel eller kurs hos oss och vill se vår hemsida.  
Är du intresserad av dans? Hos oss kan du gå kurser i:   Jazz, 

Balett, Modernt, Barndans, Streetdance, Show, Bollywood, 

Hiphop, Mi fiesta, Linedance, Afrodans och mycket mer! 

Kontaktperson:  Linda Holst 

Telefon: 0380-57 56 06 

Hemsida:  www.sv.se/hoglandet 

 

 

Nässjö FF 

Nässjö Fotbollförening är Nässjö Kommuns största 
idrottsförening. På Skogsvallen har vi full sysselsättning för barn 
och ungdomar varje dag och våra fotbollsskolor är aktiva i 4 
stadsdelar. Vi har en ungdomsverksamhet med cirka 800 aktiva 
pojkar och flickor och det gör oss till en av Smålands största 
ungdomsföreningar. 
Kontaktperson: Kent Karlsson 

Telefon: 070-246 75 98 

Hemsida: www.nff.nu 

IK Sisu friidrott 

Vi tränar från slutet på april- början på okt på Skogsvallen. 
Vit grupp aktiva födda 2009-2011 tränar på onsdagar 17.30-
18.30. Kontaktperson Hanna Lundqvist 070-495 69 40. 
Ny grupp har ej fått färg ännu aktiva födda 2007-2008 tränar på 
onsdagar 17.30-19.00. Kontaktperson Kjell Sandstedt 070-215 
25 38. 
Blå grupp aktiva födda 2005-2006 tränar måndagar 18.00-19.00 
och onsdagar 17.30-19.00. Kontaktperson Marina Karlsson 073-
843 09 25. 
Röd grupp aktiva födda 2003-2004 tränar måndagar 18.00-
19.30 och onsdagar 18.00-19.30 

Kontaktperson Rolf Englund 070-545 53 04. 
 Svart grupp aktiva födda 2002- och äldre tränar måndagar 
18.00-20.00, onsdagar 18.00-20.00 och fredagar 18.00-19.00. 
Kontaktperson Peter Fritz 073-681 19 99. 
Kontaktperson: Marina Karlsson 

Telefon: 073-843 09 25 

Hemsida: www.iksisu.se 

Nässjö GK 

Varmt välkommen att kontakta oss om du tyckte att golf var 
extra roligt! 
Kontaktperson: Eva-Marie Sjögren 

Telefon: 0380-10022 

Hemsida: www.nassjogk.se 

Nässjö HF 

Varmt välkommen att kontakta oss om du tyckte att handboll 
var extra roligt! 
Kontaktperson: Marcus Mattsson 

Telefon: 070-583 13 97 

Hemsida: www.laget.se/NassjoHF 
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Nässjö IBF 

Varmt välkommen att kontakta oss om du tyckte att innebandy 
var extra roligt! 
Kontaktperson:  Per Tjärnström 

Telefon: 070 369 85 60 

Hemsida:  www.laget.se/nassjoibf 

 

NHC 

Nässjö HC grundades 1959 och är en av få hockeyföreningar på 
Höglandet som både satsar på bredd samt elitidrott.  
NHC har ungefär 400 medlemmar i dagsläget varav ca 260 är 
aktiva spelare, från Hockeyskolan upp till A-laget. Vår slogan 
lyder “Hockeyskoj, Hjärta, Gemenskap” detta budskap 
genomsyrar allt vi gör.  
Tre Kronors Hockeyskola startar den 1 oktober och övriga 
Ungdomslag börjar sin träning vecka 34.  
Välkommen till Nässjö HC, vi finns i Höglandsrinken på 

Skogvallen. 

Kontaktperson: Louise Angel 

Telefon: 0705-612532 

Hemsida: www.lagsidan.se/nassjohc 

Nässjö Kampsport 

Nässjö Kampsport har idag ett stort antal aktiva medlemmar. 
Alla i olika åldrar kan träna hos oss tack vare vårt breda och 
varierade utbud!  
De utbud som vi har är Ju-Jutsu, Kick&Box, Grappling (BJJ o 

Submission) och Hema. 

Kontaktperson: Olof Höljfors 

Telefon: 076-6554646 

Hemsida:  www.nassjokampsport.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nässjö Ridklubb 

Varmt välkommen att kontakta oss om du tyckte att ridning var 
extra roligt! 
Kontaktperson: Jenny Samuelsson, Åsa Johansson 
Telefon: 070-3075912 Jenny, 070-5989559 Åsa 

Hemsida: http://idrottonline.se/NassjoRK-Ridsport/ 

 

Nässjö Ski 

"Alla ska känna att de duger och är välkomna, 
Vi i Nässjö SKI vill att alla ska känna sig välkomna oavsett vilken 
bakgrund och kunskapsnivå man har. Vår målsättning är att 
genom mycket lek och olika övningar ska ge deltagarna inte 
bara goda grenspecifika kunskaper utan även lust till ett 
livslångt idrottande. Vi mäter inte prestation i hur många 
pallplatser vi får under säsongen utan hur många villiga 
deltagare vi har på våra träningar. Vi vill bygga ett idrottsteam 
där alla ska ”vara” någon i gruppen och där både ungdomar och 
föräldrar ska kunna finna självkänsla och självförtroende. 
En viktig del i att få ungdomarna att uppskatta idrott är att se 

oss vuxna delta och ha kul ihop, här har du som förälder en 

särskild viktig uppgift. Du är välkommen att medverka i 

träningen och vi ser detta som en viktig del till att vi ska lyckas 

med vår uppgift och målsättning ovan." 

Kontaktperson: Jörgen Larsson 

Telefon: 0708-571559 

Hemsida: http://www.nassjoski.se/ 
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