UIF kansli info - Januari 2011
Nyhetsbrev Januari 2011
Ny medlemsavgift för 2011 Enskild medlem 250: familjemedlemskap 500:- och 150:- ständig
medlem (mer än 20 årigt medlemskap).
Fakturering sker i februari 2011. (Pga. av höjda
omkostnader för villan, driftkostnader och
adm.kostnader.)

Kansliet är numera återförsäljare
av produkter från Ullmax och
Restaurangchansen
Passa på att uppdatera er vintermundering och
samtidigt stödja Upsala IF! Bra priser och ett stort
sortiment! Se www.ullmax.se för vidare
information.

Villan är numer färdigfixad!
Bosse har svept sina penslar över villans
innandömen och vi kan numer stoltsera med en i
allra högsta grad välkomnande klubblokal!
Gör gärna ett besök och titta på den 100-åriga
prissamlingen som nu finns för allmän beskådan.
Bokning av UIF-villan
Måste göras i god tid, det är många som vill vara
här på kvällen och för att det ska fungera så ber vi
er att boka i förväg. Vi hyr ut PC projektor samt att
det nu finns trådlöst nätverk i villan.
Bokningskalendern kan ni se på hemsidan.
Medlemsförmån:

När det gäller Restaurangchansen säljes dessa ut
till medlemspriset 100 kr istället för 200 kr
Vid intresse; kontakta kansliet.
Terräng SM 2011
UIF Friidrott arrangerar Terräng SM 2011 den
16-17 april kring slottet. Känner ni någon som vill
bli en av Terräng SM sponsorer så här av er till
kansliet. Kanske vill just er arbetsplats synas?
Friidrotts – Inomhushallen www.bastaarenan.se
här kan ni ta del av ritningar, se bilder m.m.
UIF- mer än bara idrott!

Är du medlem så kan du låna UIF villans lokaler för
privata möten. Passa på att ha en avslutning för
just ditt lag eller bara en sammankomst med fika.
Köket är fullt utrustat och kontakta kansliet för
mer info.

Är man sugen på en seriös fisketur så kan man
boka kanslisten Conny Sveijer. Han tar er gärna ut
på en upplevelse när som helst under hela året!
Under vintern sker fisket från is och det kan då
innebära traditionellt pimpelfiske eller ismete efter
storgäddan!

LOK stöd/aktivitetsstöd ska inlämnas senast den
15 januari till kansliet.

Kontakta kansliet för mer info och prisuppgift.
Uppsala Box Open 22-23 januari, UIF-boxning
anordnar internationell tävling på Heidenstam,
läs mer www.uifboxning.se
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