LAG-EM PÅ STADION 18 – 19 JUNI
EN FRIIDROTTSFEST UTÖVER DET VANLIGA
Vi ska mötas vid DN-galan och Stora SM som vanligt, men i år bjuds vi även på tillfället att
helgen innan midsommar få uppleva en kamp mellan Europas tolv bästa friidrottsnationer
på Stockholms Stadion när Lag-EM avgörs.
SFIF har varit extra generösa och vi som mottagit silvermedaljen fåt förutom egen gratis
biljett även ta med oss en anhörig eller god vän. Tävlingarna börjar båda dagarna 13.30 och
pågår till kl. 18.
Resor och boende fixar var och en själv. För att få biljetter tillsammans föreslår vi att biljetter
beställs genom Olle Arvidsson (olle.a@jarvsoif.se tel. 0651 – 406 51) och detta ska göras
SENAST 15 MAJ.
Ingen speciell tillställning lördag kväll, men vi föreslår spontan samling för lämpligt besök i
någon inrättning där passande förtäring kan inmundigas.
Söndag f.m. undersöker vi möjligheterna att få guidning i den gamla Stadionborgen som ju
nästa år fyller 100. De som anmäler sej får förstås mera uppgifter när det blir dags.

DN-GALAN FREDAGEN 29 JULI
En dryg månad senare är det åter Stadion som gäller. Världselit möts i högklassig friidrott
och många av oss kommer förstås att vara där. Klockan 14 samlas vi, troligen på Östra
Stationens restaurang, för att umgås men också för att lyssna till någon som har något
intressant att berätta. Vem det blir är ännu inte klart, men någon blir det.
Biljetter ska förstås beställas och görs även denna gång genom Olle Arvidsson och ska
göras SENAST 1 JULI – beställ även till medföljare, som dock får betala.

SM I GÄVLE 12 – 14 AUGUSTI
12 – 14 augusti är ”helig” för alla sanna friidrottsälskare. Då får vi tillfälle att i dagarna tre
uppleva de bästa vi har i svensk friidrott. Det är då våra kommande får chansen att sätta de
etablerade på plats - och vi får stifta bekantskap med dem. Detta får vi göra tillsammans på
för oss anvisade VIP-platser.
Men vi ska också bekanta oss med staden Gävle när vi lördag f.m. tillsammans med Stora
Grabbar åker rundtur. På lördagskvällen är vi med vid kamratträffen i det stora VIP-tältet
på Gunder Hägg Stadion. Men redan fredag kväll bjuds vi att vara med vid Stora Grabbars
kamratträff på hotellet till en kostnad av ca 160: Söndag 10.30 har vi vårt årsmöte på hotellet och hoppas förstås på stort och intresserat
deltagande.
Rum är bokade på Hotell Winn och kostar 950:-/natt för dubbelrum, 815:- för enkel.
Beställning av rum, biljetter och deltagande i kamratmåltider görs till Kjell-Åke
Andersson 054 – 53 14 88 kjellake.andersson@telia.com senast den 20 juli.

