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Härlig stämning under Student-SM i five-a-side
I helgen avgjordes Student-SM i five-a-side. På plats i Göteborg fanns studenter från hela
landet för att göra upp om titlarna. Under söndagen korades tre lag till svenska
studentmästare, samt ett lag till svenska motionsmästare, i klasserna herr, dam, mixed samt
herr motion.
Härlig stämning
Läktarna var fulla med ihärdigt hejande supportrar i de fina lokalerna i Önneredshallen. Så
fort det blev mål på någon av planerna, hördes det på jublet som spreds över hela hallen.
- Gemenskapen mellan lagen är aldrig bättre än på just ”Student-SM”, säger en av
supportrarna från HKIF (Högskolan Kristianstad Idrottsförening).
Tredje gången gillt för Pars FC
Efter en rafflande final slutade de försvarande mästarna Pars FC (Pars Football Club) från
Örebro, som segrare i herrklassen. Finalen gick mot GIH (Gymnastik och Idrottshögskolan)
från Stockholm.
- Det här är tredje året i rad vi vinner, med tre helt olika trupper – och vi blir lika
glada varje gång, säger Ata Pirmoradi, lagledare i vinnande Pars FC.
Spelade med kudde
Mixedfinalen spelades mellan GIH Stockholm och LUGI (Lugi Motionsförening) från Lund,
där LUGI gick vinnande ur striden. LUGI imponerade även i motionsklassen, där de
finalbesegrade Idrottsrådet från Göta Studentkår (vilka representerade hemmaföreningen
GSIF). För deltagarna i LUGI betydde tävlingarna så mycket att en gipsad arm inte hindrade
från spel.
- Jag vill ställa upp för laget och vill inte missa detta för allt världen, säger Robin Köhl
som bröt armen två veckor innan five-a-side. Robin vägrade låta detta hindra
honom. För att inte skada andra tejpade han en kudde runt armen och körde på.
I damklassen lyckades GIH Stockholm besegra hemmaföreningen GSIF (Göteborgs
Studenters Idrottsförening). Det satt dock hårt inne och avgjordes först efter straffläggning.
En mötesplats
Student-SM i five-a-side arrangeras en gång per år av studentidrottsföreningen GSIF
(Göteborgs Studenters Idrottsförening) i samarbete med SAIF (Sveriges Akademiska
Idrottsförbund). Tävlingen blir allt mer populär och har under de senaste åren lockat
uppemot ett sextiotal lag från hela Sverige. Detta är ett ypperligt tillfälle för studenter att

både få tävla och umgås med varandra. De flesta deltagare bor och äter tillsammans i
Katrinelundsskolan, vilket ger möjlighet att träffa studenter från andra
studentidrottsföreningar och knyta nya kontakter.
Ett av många Student-SM under året
Förutom Student-SM i five-a-side är även Touchdown Sverige, med Student-SM i
Amerikansk inomhusfotboll, i full gång. Finalmatchen går av stapeln i Stockholm under
mars månad. I april arrangeras den årliga Studentiaden på Bosön i Stockholm. Under tre
dagar avgörs Student-SM i fotboll, innebandy, volleyboll, orientering och streetbasket. I maj
månad arrangeras Milspåret på Djurgården i Stockholm, då Student-SM i löpning avgörs.
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Fakta – Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har 63 medlemsföreningar med sammanlagt
cirka 70 000 studenter och är ett av Riksidrottsförbundets 70 specialförbund. SAIF
samordnar det svenska deltagandet i Student-VM och Universiader och arrangerar på
hemmaplan Student-SM, utbildningar och konferenser. Det övergripande syftet är att
samordna och utveckla svensk studentidrott.

