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Nu kommer årets andra nyhetsbrev med
en sommarhälsning från styrelsen till Er
alla Äldre UIF:are. I vanlig ordning
tänker vi ordna med en resa i slutet av
augusti. Mer om detta senare.
Vårt årsmöte avhölls i slutet av mars i
Ekeby restaurangskola med drygt 40
deltagare. Förhandlingarna leddes med
fast hand och med glimten i ögat av
Ola Nordström. Valen gick i omvalets
tecken. Styrelsen ser alltså ut som
förra året med undertecknad som
ordförande, Sten Marcusson kassör,
Leif Nilsson sekreterare, Stefan Jontell
klubbmästare och Lennart Bernström
har medlemsansvaret.
Stipendieutdelningen till personer i
UIF föregick årsmötet och det roliga
var att i stort sett alla stipendiater var
närvarande. Vi fick alltså se ansikten
bakom stipendierna.
Efter årsmötet samlades de närvarande
till en trerätters middag. Den hemliga
gästen var Stickan Pettersson numera
79 år, som på ett utmärkt och
underhållande sätt kåserade om sitt
fantastiska idrottsliv som aktiv och
ledare.
Årets höstresa går i idrottens tecken.
Vik därför fredagen den 29 augusti
för ett besök i Stockholm. Vi tänker
oss bland annat ett besök med visning
av Stockholm Stadion. Därför blir det

en fredag denna gång. På helgerna är
det fullt med andra aktiviteter. Som
alla vet byggdes Stadion under åren
1910-1012 för att ta emot de femte
Olympiska Spelen 2012. Arkitekt för
projektet var Torben Grut. Under åren
har många idrottsliga höjdpunkter ägt
rum där. Själv kommer jag ihåg DNgalan 1987 då Patrik Sjöberg satte
världsrekord i höjdhopp med 2.42,
som fortfarande är gällande
europarekord (när detta skrivs är det
bäst att tillägga). Jag är dessvärre för
ung för Gunder Hägg-epoken.
Programmet för höstresan ser ut som
följer.
Vi gör som tidigare år. Vi åker buss,
som stannar för en första hämtning vi
pendelparkeringen vid Gnistarondellen
kl 09.00 för Er som vill åka bil in till
stan med en bra parkering. Ett litet
varningstecken. Det är ju en vanlig
arbetsdag och det kan vara mycket bilar
på parkeringen. Därefter går bussen till
S:t Eriks torg för Er som väljer den
påstigningsplatsen. Bussen lämnar S:t
Eriks torg kl 09.30.
Vårt första stopp blir Riksidrottsmuseet,
där vi får kaffe och sedan en visning av
museet. Riksidrottsmuseet skildrar
svensk idrott från forntiden fram till
idag. Man har permanenta utställningar

och tillfälliga sådana. Vid vårt besök
finns till exempel ”Löparen”.
En miniutställning som handlar bland
annat om löpningstrender genom åren
och gör avstamp i dagens ökade intresse
för löpning som motion- och
tävlingsform.
Kl 12.00 bär det av till Villa Källhagen
för lunch. Villa Källhagen ligger
mycket vackert vid Djurgårdsbrunnskanalen.
Efter lunchen åker vi till Stockholm
Stadion för visning. Vi tror att
visningen pågår mellan 14.30 till 16.00.
Vi är hemma i Uppsala vid 17-tiden.
För allt detta betalar Du 450:-.
Vi ser gärna att du tar med respektive
eller en kamrat. Bussen tar 50 personer.
Har Ni vänner som vill följa med går
det också bra. Kolla först om det finns
plats. Anmälan görs genom att betala in
summan på
postgiro 51 00 85-4. Var noga med att
ange namn och att det gäller höstresan.
Anmälan vill vi ha senast 1 augusti för
bokningens skull. Anmäl gärna också
var Ni vill stiga på bussen.
Kontaktpersoner för resan är
Stefan Jontell (0708 - 11 99 64 och
mail-adressen:
stefan.jontell@glocalnet.net) eller
Hans-Göran Lenke (0705 - 79 64 69
och mail-adressen:
h.g.lenke@telia.com).
IFU Arena
Nu ser det ut som om samarbetsprojektet
mellan Uppsala innebandyallians och
Upsala IF kan komma igång.
Överklagandet är inte slutligt behandlat
men Uppsala kommun ser positivt på
projektet. Samarbetsparternas

gemensamma bolag IFU Arena AB, som
stöttas av Uppsala kommun, har tecknat
ett entreprenadavtal med NCC med sikte
på byggstart under hösten. Projektering
pågår.
UIF friidrott
Som jag tidigare nämnt har vi en ung
friidrottsgeneration som fortsätter att
utvecklas.Vi läser om många fina
personliga rekord och som ett bevis på
bredden kan vi nämna att både damlaget
och herslaget segrade i Svealandsseriens
division 1 och får därmed kvala till lagSM nästa år.
UIF fotboll
I dessa VM-tiden kan vi också glädja oss
åt att det går bra för UIF i division 3. Att
som nykomling ligga på andra plats efter
vårsäsongen kan vi bara imponeras av.
Hans-Göran Lenke
Ordförande i Äldre UIF:are

