VIHF - Nytt
NR 2 / 2018

”VIHF-Nytt” ges ut av VÄNERSBORGS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING
till dom som har anmält mailadresser, övriga via brev, vid ca tre tillfällen under året.
Syftet är att vara ett språkrör mellan styrelsen och medlemmarna/föreningarna.
Ni kan också vara med och påverka innehållet
genom att skicka in notiser, referat, synpunkter etc !
Gå även in på våran hemsida www.vanersborgsihf.se

Björn Andersson

Tisdagen 4/9 kl. 9:00-12:00 och övriga tisdagar samma tid under september,
visar vi gamla idrottsbilder från Vargön. Bilderna är från Björn Anderssons samlingar.
Brodern Pelle Andersson kommer att inviga utställningen kl. 10:00.

Bilderna ovan är ett axplock ur samlingen.
Övriga bilder finns i pärmar till påseende.
Gratis Entré, men vi serverar kaffe och Bulle á 20kr.

Så drar vi igång hösten med allt vad det innebär!
Det ni ser ovan är en unik samling, Björn var en stor kulturperson som lade ner
all sin fritid på att samla foton och inte bara det han forskade fram namn,
vilket jag och du ”glömmer” att skriva ner på vår fotografier.
Tyvärr kommer aldrig kommunens kulturella elit att intressera sej för detta
och ge honom ett erkännande, det gör däremot vi.
Björns bröder har lämnat över denna historiska samling till VHIF.
Därför vill vi ge er alla en möjlighet att ta del av idrottsbilderna.

I förra bladet hade vi för avsikt att få hit Viktor Fast!
Tyvärr gick det i stöpet, men vi försöker nästa år.

Närmast i tid ligger WIS sommarmöte och det är VIHF
som arrangerar detta p.g.a. vi fyller 30 år, 2018. (se nedan)

Kommande idrottscaféer.
Vi planerar för att hålla ett Rugby-cafe
under hösten

Vi vill skicka ett stort grattis till följande föreningar:
Dessa jubilerar i år.
CK Wänershof
Vbg AIK
Vbgs Bordtennis Klubb
Vbgs Badmington Sällskap
Vargöns Bandyklubb
Vbgs IdrottsHistoriska Förening

90 år
80 år
75 år
70 år
30 år
30 år

Värva en medlem
VIHF:s styrelse har ett tidigare beslutat, om du värvar en ny medlem så får du en Sverigelott
som kan ge dig de pengarna du länge längtat efter!
GÖR SÅ HÄR !
Värvar du en ny medlem anmäl detta till någon i styrelsen (se sista sidan).
När han eller hon har betalt in avgiften (150 kr) till Bankgiro 5859 – 9200, och skrivit sitt
namn, adress och ev mailadress, så sänder vi till honom/henne ”Årsskriften för 2017”
och ett medlemskort för 2018 samt att i fortsättningen kommer WIS tidningen varje kvartal.
och du som skaffat den nya medlemmen får en SVERIGE LOTT !
Du som får detta i brev och har mailadress, men inte meddelat detta till VIHF, var vänlig skicka den
till bjorn.stohlt@telia.com för att hjälpa till att hålla nere portokostnaderna.

Vi hoppas du besöker oss på museet, tisdagar 0900-1200.
STYRELSEN FÖR VÄNERSBORGS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2018
Ordförande

Benny Östh
070 651 32 83
052118785@telia.com

Vice Ordförande
Ragnar Lindström
070 566 43 21
ragnar.0521221944@telia.com

Suppleant
Ing-Britt Knutsson
0521/18821
andersoingbritt@telia.com

Kassör

Sekreterare

Björn Stolth
073 833 93 63
bjorn.stohlt@telia.com

Sven-Olof Gustavsson
073 060 66 91
sven.og@telia.com

IT-ansvarig

Klubbmästare

Ragnar Lindström
070 566 43 21
ragnar.0521221944@telia.com

Dan Eriksson
073 700 73 06
dan.eson@telia.com

Suppleant

Ledamot

Dick Hansson
070 679 21 73
ingen mailadress

Ledamot

Vakant

Vakant

