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Dags för årsskifte och en julhälsning från
styrelsen med en önskan om en God Jul
och Ett Gott Nytt år.
I vanlig ordning sänder vi med ett
inbetalningskort till plusgirot så att ni kan
betala årsavgiften för 2015 före årsskiftet.
Årsavgiften är, liksom förra året, 120:-.
För er som inte kommer ihåg vårt
plusgironummer: 51 00 85-4. Det går
också utmärkt att använda bankgiro 56628365. I år skickar vi också med en färsk
medlemsförteckning. Vi är nu 161
medlemmar. Det är färre än förra året
eftersom några har valt att inte vara med
längre och betala medlemsavgiften.
Vi tackar på förhand för ditt bidrag till
föreningen.
Vårt kommande årsmöte blir onsdagen
den 22 april och vi kommer att hålla till
på restaurangskolan i Ekeby. Våra årsmöten har ju blivit något av en årsfest för
föreningen. En tradition som vi gärna vill
ha kvar. Vik alltså dagen för en fest med
ÄUIF:are. Mera information kommer i
nästa nyhetsbrev.
Året som gått….
Höstresan till Stockholm Stadion blev
inställd. Det var alltför få deltagare som
anmälde sig. Inom styrelsen har vi
funderat på varför det blev så få

anmälningar. Var det en fel dag (fredag)?
Var det fel resmål? Vi har inget bra svar
och vill gärna få synpunkter från våra
medlemmar inför nästa år.
Utöver de stipendier som vi delar ut vid
årsmötet har vi uppmuntrat några andra
framgångar för aktiva inom UIF. SM-guld
premieras. Simon Petterson tog SM-guld i
diskus i M22 och fick ett stipendium på
1000:-. Vår bäste friidrottare är Erik
Hagberg som bland annat deltog i SeniorEM för Sverige. Han tog inga SMmedaljer, men har blivit uppmärksammad
på annat sätt.
Vi har också lämnat ett verksamhetsbidrag till fotbollen för deras insats att,
som nykomling, vinna div 3 och avancera
till 2:an. Fotbollen får 10.000:- till bidrag
för inköp av matchoveraller.
Östen Ingvarsson
Som de flesta kanske redan känner till har
Östen Ingvarsson lämnas oss i förtid. Han
blev 72 år. Han är en av de stora profilerna
inom UIF-friidrotten. Han var kassör under
min 17-åriga ordförandetid i sektionen.
Hans engagemang går knappast att beskriva
på ett rättvist sätt. Östen var en stor
personlighet.
Minnesord över Östen Ingvarsson, som
publicerats i UNT, finns återgivet på UIF
Friidrotts hemsida.

UIF-fotbollen
Som nämnts gick det bra för UIF fotboll
under 2014. Man vann division 3 Östra
Svealand på 51 poäng före Sundbyberg,
som fick ihop 49 poäng. Det betyder
division 2 Östra Svealand under 2015.
Man har dessutom fått sina hemmamatcher förlagda till Studenternas. Det
blir som förr i tiden.
Friidrottarna
Det går bra också för friidrottarna. Inför
Idrottsgalan i Uppsala var UIF nominerad
till fyra utmärkelser av elva möjliga.
- Årets idrottsman (Erik Hagberg)
- Årets arrangemang (Blodomloppet)
- Årets ungdomsprestation (Oskar
Lundqvist - höjd P17 - 201)
- Årets ungdomsförening (UIF Friidrott)
UIF kom också på elfte plats på SM-listan
över de föreningar som samlat flest SMpoäng under året.
IFU Arena
Äntligen! Den 2 september 2014 togs
första spadtaget för den nya kombinerade
innebandy och friidrottshallen. För
friidrotten del blir det antagligen den
bästa inomhusarenan i landet med 200 m
rundbana och separat rak bana för
sprintträning. Dessutom kommer att
finnas plats för teknikträning för övriga
grenar.
Studenternas
Gränby kommer i framtiden att bli
friidrottarnas hemvist. Inte nog med IFU
Arena byggs. När Studenternas skall
byggas om till en ren fotbollsarena måste
friidrotten flyttas. Planering pågår för att
bygga en ny utomhusanläggning på
Gränbyområdet invid den nya

inomhusarenan. Byggstart är beräknad
till sent 2015 för att ombyggnaden av
Studenternas skall komma igång under
2016, som politikerna önskar.
Grattis
Många har fyllt jämnt under året och
styrelsen gratulerar i efterhand.
90 år
Per-Ingvar Hasth
80 år
Bror-Lennart Jonsson
Monica Larsson
Ove Larsson
70 år
Owe Ahlström
Eric Bergström
Sten-Olof Bohlin
Karl-Göran Gustafsson
Leif Jansson
Kent Josefsson
Mats Lindman
Bo Norén
Bruno Uppsten
60 år
Ingemar Isaksson
Torbjörn Johansson
Folke Lundqvist
Apropå födelsedagar: Förutom alla
medlemmar som fyller jämnt nästa år får
vi inte glömma att vår förening fyller 70
år. Det skall vi fira på något sätt.

Hans-Göran Lenke
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