Rapport från Kommittén För Utmärkelser (KFU) till styrelsemötet 2012-12-01 i Göteborg
•

Uppvaktning Djursdala SK 70 år
Djursdala Sportklubb, Södra Vi, Smålands GVF, uppvaktades av SGVF vid den kombinerade
årsavslutningen och jubileet den 27 oktober 2012.
SGVF:s representant var Roger Magnusson, ordf. i Vandrarkommittén.
Utdelade ”utmärkelser” enligt föregående rapport till FS.
Rapport har avgivits via e-mail, 2012-10-31, från Roger Magnusson
samt biläggs här:
Hej!
Här kommer en rapport från uppvaktningen av Djursdala SK vid deras 70 års jubileum.
Var då i lördags i Södra Vi, cirka 10 km. norr om Vimmerby där Djursdala SK i ett "nöjespalats"
hade sitt 70 års jubileum. Klubben bedriver fotboll och har då också en sektion för vandring.
Jag fick nöjet att inleda utdelandet och från SGVF var det tre Förtjänstmärken, en Silvermedalj
till enskilda samt Silverplakett till föreningen. Ordföranden i DSK bad mig framföra ett tack till
SGVF. Därefter bjöds det på mat och kl. 21.00 började sedan dansen för de som var intresserade
av detta, denna var även för allmänheten och som dragplåster var det Streaplers som spelade,
vilket verkade locka rätt många. Själv var jag ganska trött efter en dag som började redan kl. 03.00
så vi, min fru och jag tog oss till Vimmerby för övernattning. Han dock sitta ner och prata lite gångoch vandring med föreningens sekreterare Nils-Erik Pettersson och "Mr vandring" i föreningen
Jan-Ingvar Andersson, vilken jag även på uppdrag från Tommy pratade väl om för hans mångåriga
insatser i föreningen och för vandringens bästa.
På hemvägen passade vi på att besöka Svenska Sportmässan i Jönköping och där fanns det ett antal
intressanta utställare, som hade t.ex. vandringsresor, även Klassikerarrangörena fanns där (Vasaloppet,
Vansbrosomningen, Vätternrundan, Lidingöloppet). Kanske kan även detta vara något för oss att
finnas med på och marnadsföra oss, med t.ex. tävlingsgång på löpband under 6 timmar (Christer och
Fredrik Svensson), Sverigevandringen mm. mm., kan kanske vara ett uppslag till marknadkommittén.
Hemresan sedan från Jönköping höll på att sluta med en riktig krasch, men som tur vad så klarade vi
oss helskinnande, utanför Rödån (om någon känner till var detta ligger) så skrek min fru till ÄLG och
jag
såg bara älgen komma från ett buskage på höger sida upp på vägen i en hiskelig fart, tvärbromsade
girade
åt höger och missade precis att "klippa" älgen som också hade en sagolik tur för vi mötte samtidigt en
stor
lastbil, men på något konstigt sätt kom älgen förbi precis bakom lastbilen, hade den träffat lastbilen hade
vi
fått älgen slungandes mot oss i bilen, hemska tanke. Ytterligare en bil precis mellan älgen och lastbilen,
alltså
på mötande vägsidan lyckades missa älgen, och precis bakom mig fanns det en bil som med nöd och
näppe
klarade av att inte köra in i baken på mig. Men som sagt allt gick bra och vi kom helskinnade hem ttill
Tibro.
Till Anne kommer det också att sändas någon bild och lite annan text från jubileumsfirandet för ev.
införande i
vår tidning.
mvh/Roger Magnusson
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Övriga rapporter
KFU har inget i övrigt att rapportera.

•

Förslag till FS-mötet 2012-12-01
KFU föreslår ändrad tidpunkt för insändande av ansökningar till ”Hederstecken för 2012” enligt separat fil.
Kungälv 26 november 2012
Tommy Schill
Ordf. KFU

