
För nästan 20 år sedan, hösten 1999, grun-
dades vår hurtiga “sähly”-grupp. Då var det 
fyra aktiva herrar inom föreningen som 
bestämde sig för att grunda en inneban-
dygrupp som fick namnet HVA Cottletts.  
I början var tanken att medlemmarna skul-
le bestå av enbart män (i viktklass 100+), 
men ganska snart konstaterades att det 
räckte med att vara lite mogen, glad o spel-
sugen... och damer var också välkomna.

Första hösten spelade vi på Torpet i sto-
ra salen, men det var nog lite trång för att 
kunna ta ut svängarna ordentligt, så året 
därpå fick vi flytta in i Boställsskolans gym-
nastiksal och spela där. När Boställsskolan 
flyttade till närliggande Mäkkylä skolan så 
flyttade vi med.

Vi är fortfarande några hurtiga spelare 
som varit med ända sedan starten, och un-
der årens lopp har många nya spelare kom-
mit med i vår glada skara. 

HVA Cottletts

Det brukar vara 8-12 damer och herrar 
som spelar och har roligt. Om du vill röra 
på dig i ett trevligt sällskap, så välkommen 
med. Vi spelar på en relativt lugn nivå, reg-
ler är vi inte så noga med och mål räknar vi 
inte. Ta med egen klubba, dra på dig inne-
sportskorna och kom med! Motion och 
trevlig samvaro är det viktigaste! 

Vi spelar onsdagar kl. 19.30-20.30 i  
Boställsskolan, Mäkkylägränd 3 A. 

Kontaktperson: Bettan Viljanen.

“Onsdag kväll vad gör vi då
Jo vi spelar sähly!
Av det vi bra kondition få
Jo av att spela sähly!
Ett gott humör har vi alla
Av att spela sähly!
Och våra glada skratt nu skalla
När vi spelar sähly!”

“Som Cottlett
man bränner fett,
o det händer lätt,
att det blir svett,
skoj o bra motion,
rätt o slätt!”

“De e hett att vara cottlett 
ung som gammal ställer upp
enda regeln är `må gott´
Skratt o glädje fyller salen,
uppför oss som barnen. 
Smärta, krämpor, allt försvinner,
alla vinner!
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