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Nu kommer nyhetsbreven tätt och det är
dags att anmäla sig till vårt årsmöte den
26 mars.
I vårt förra utskick i julas annonserade vi
om dagen för årsmötet. I utskicket
bifogades också ett inbetalningskort för
medlemsavgiften. Plusgironummer och
bankgironummer var noga angivet.
Dessvärre fanns ingen uppgift om
medlemsavgiftens storlek. Den är liksom
förra året 120:-. Över hundra medlemmar
har ändå betalt in avgiften.
Flera har betalt in mer än 120:-.
Någon har betalt in 200:- för att vara på
säkra sidan och meddelat att om det blir
pengar över skall det ses som ett extra
bidrag till föreningens verksamhet.
Styrelsen tackar för detta och ber om
ursäkt för att vi missade uppgiften om
avgiftens storlek. Vi hoppas att de som
ännu inte betalt gör det snarast.
För er som inte kommer ihåg vårt
plusgironummer: 51 00 85 - 4.
Det går också utmärkt att använda
bankgiro 5662-8365.
Nu tillbaka till årsmötet.
Vik alltså onsdagen den 26 mars för
vårt 69:e årsmöte med årsfest med
respektive på restaurangskolan,
Ekebybruk, kl 18.30.

Programmet känner ni igen. Vi inleder med
att dela ut stipendier. Efter årsmötet har vi
en trevlig samvaro med en trerätters
middag. Det blir som vanligt lotterier
(du får gärna skänka pris till lotteriet)
och någon form av underhållning.
PROGRAM
Kl 18.30 Samling för stipendieutdelning
Kl 18.45 Årsmötesförhandlingar
Kl 19.15 Välkomstdrink och därefter
bordsplacering och middag.
Förrätt: Cheesecake med
tomat och basilika.
Varmrätt: Kalvytterfilé,
rosmarinsky och potatisterrine.
Efterrätt: Vaniljpanacotta
med hallonsås. Kaffe.
Kl 21.00 Hemlig gäst.
För allt detta betalar du 250:- per person.
Det tillkommer kostnad för det du dricker,
för restaurangen har fullständiga
rättigheter.
Anmälan görs till Stefan Jontell på
telefon 0708-11 99 64 senast
onsdagen 19 mars.
Det går bra och maila också:
stefan.jontell@glocalnet.net
Meddela Stefan också om du vill ha
vegetarisk mat som alternativ till menyn
ovan.

David Hagberg
En av de stora profilerna inom i UIF har
gått ur tiden under 2013, 95 år gammal.
David var ledargestalt av stora mått. Han
kom i kontakt med UIF på 30-talet och
blev medlem på riktigt 1942 (då för övrigt
undertecknad föddes). Hans gärning
handlade inledningsvis om skidbudkavle
och orientering men kom därefter att även
omfatta föreningen i allmänhet.
Själv har jag av naturliga skäl inga
minnen av Davids ledargärning för aktiva.
Jag kommer ihåg Davids insats som
revisor och en klok och behaglig person
att ha att göra med. Han kommer från en
generation, som vuxit upp med idrottsrörelsen ur ett folkrörelseperspektiv, och
där föreningen var viktig för sammanhållningen. Det var det han arbetade för.
Hans minne skall alltid finnas bland oss.
Hur blir det med friidrottshallen?
Som nämndes i förra utskicket Är
kommunens beslut klara men överklagade.
ärendet ligger hos förvaltningsrätten.
Beslut väntas under april månad.
Idrottshistorik
1912 blev ett genombrottsår för både
svensk och uppländsk friidrott. Flera
månader innan ”solskensolympiaden”
hölls i Stockholm hade Upplands
Idrottsförbund grundats. De första DMtävlingarna hölls strax därpå - i terräng.
2012 kunde alltså den organiserade
uppländska idrotten fira 100 år.
Det är skälet att Sören Winge (f d
friidrottare i UIF) och Bengt Göran
Österdahl givit ut en bok.På drygt 300
sidor i format A4 skildrar författarna i
ord och bild ”Upplandsbästa i Friidrott
genom tiderna” den uppländska friidrotten
från den mycket blygsamma starten på
1890-talet till idag.

Boken finns att köpa hos författarna för
200:- (Sören Winge 018-36 62 79) eller
(Bengt Göran Österdahl 0171- 46 01 41).
Hemsidan
Äldre UIF:are har också en hemsida som är
länkad från UIF´s hemsida.
Vi skall försöka uppdatera den lite oftare.
Hur kommer jag dit? Gå in på
”www.upsalaif.se” och klicka på ”Äldre
UIF:are bland länkarna upptill på hemsidan.
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Ordförande i Äldre UIF:are

