INBJUDAN

TUREBERGS IDROTTSFÖRENING 100 ÅR
1919 - 2019
Veteraner, aktiva idrottare och ledare i gamla TIF och i de nya klubbar som bildats med
sina rötter i föreningen, liksom familjemedlemmar och andra intresserade inbjuds härmed
till en jubileumssammankomst högst upp i Sollentuna Kommunhus lördagen den 28
september 2019. Ett tillfälle att träffa gamla idrottskamrater, prata minnen och få höra om
äldre tider och dagens verksamhet.
Program för dagen med start 11.30 och avslutning 17:00
° Ungdomar från dagens klubbar iförda sina klubbtröjor
välkomnar vid entrén och lotsar upp till högsta våningen
° Mingel och plocklunch utanför fullmäktigesalen
° Välkomstord av jubileumskommitténs ordförande Leif Svensson, tidigare aktiv och ledare i
fotboll, orientering och skidor
° Sollentuna då och nu, kommunfullmäktiges ordförande Björn Karlsson
° Historisk återblick på föreningens 100 år, Roger Gustafson tidigare aktiv och ledare i
friidrott och bandy
° Panel där veteraner från föreningens gamla sektioner berättar om verksamheten förr
° Kaffepaus med fortsatt mingel
° Panel där representanter från dagens klubbar berättar om verksamheten idag och hur
man arbetar med barn och ungdomar
° Kommunen och idrotten i Sollentuna, kultur- och fritidsnämndens ordförande Magnus
Ramstrand
° Breddsatsning inom idrotten på barn och ungdomar, idrottskonsulenten vid Stockholms
Idrottsförbund Susanna Hasselgren
° Summering och avslutning av jubileumsdagen
Sammantaget är vi många tusen som genom åren varit med och idrottat i TIF och dess sektioner/
avknoppade klubbar. Denna inbjudan går ut till medlemmarna i Turebergs Friidrottsklubb, Sollentuna
Fotbollsklubb, Sollentuna Hockeyklubb, Turebergs Bowlingklubb, Turebergs Skid- och
Orienteringsklubb, Turebergs Simsällskap, Turebergs Basketklubb och Turebergs IF Innebandy och
Fotboll. Inbjudan går även till veteraner i de numera nedlagda bandy- och varpasektionerna liksom till
representanter för andra idrottsklubbar i kommunen. Information om jubileumsdagen kommer också att
ske i lokalpressen.
Sprid gärna denna inbjudan vidare till andra TIF:are!
Anmälan till jubileumsdagen görs i bifogade anmälningsformulär, klicka på denna länk:
https://member.myclub.se/pub/forms/6106/JQwv3JC18D/. Där framgår också hur man betalar in de 200
kronorna som går till att täcka kostnaderna för lunch och kaffe. För vår planering behöver vi er anmälan
och betalning senast måndagen den 16 september, men gärna mycket tidigare än så. Antalet platser i
fullmäktigesalen är begränsat, anmälningsdatum avgör vid platsbrist. Vid frågor om dagen, anmälan och
annat och om du inte har e-post, internet eller swish, ring eller skriv till Leif Svensson på 070-6547435
eller ovanbacken@gmail.com
Varmt välkomna till denna jubileumsdag!
Jubileumskommittén för TIF 100 år

