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Varberg den 17 februari 2014

Ordförandes inledning
Hej Guldmedaljörer det är nu ca 2,5 månader kvar till vår föreningsstämma i Jönköping. Sen har vi
SOCHI som börjar 7 mars, med våra speciella förhoppningar, att vi skall få nya Guldmedaljörer till
klubben. Dessutom hoppas jag innerligt att vi blir många på vår föreningsstämma den 3 maj.
PGK Stämma och Medlems-träff den 3 maj 2014
PGK kommer att hålla sin förenings stämma i Jönköping den 3 maj 2014 i Jönköping. I samband med
Handikapp Idrotts Spelen (HISP).
Programet kommer at bli omfattande med bland annat intressanta föredrag aktiviteter och
underhållning. Inbjudan till PGK stämma och program för helgen 3-4 maj 2014 kommer via posten
samt att publiceras på www.guldklubben.se samt Facebook.
Vi har förbokat rum på Comfort Hotell kostnad Jönköping. Enkelrum 599 kr, dubbelrum 795 kr,
fredag och lördag natt. Lördag förmiddag kan man titta på någon av alla idrotter som finns.
Lunch kan man äta till en kostnad av 75 kr på Idrottshuset. Vår (PGK) medlemsträff börjar ca kl 14.00
den 3 februari, med samling och kaffe/The, välkomstdrink, m.m. Programet kommer i Inbjudan.
Valberedning
Snälla vi behöver folk till vår styrelse i PGK hör av er till Rolf Johansson via mail
rolfjsson@hotmail.com
HISP Jönköping
Handikapp Idrotts Spelen går i Jönköping 3-4 maj. Det finns en speciell hemsida för HISP om du vill få
lite mer detaljerad information. HISP Jönköping
SOTJI 7 – 16 mars 2014

PGK hemsida kommer att ha länkar till webb TV och all annan info, så man kan följa de olika
idrotterna. http://www.sochi2014.com/en/paralympic Tävlingsprogramet
Händelser kring vissa medlemar och PGK stipendiater
Vi har några medlemar som finns med i truppen till SOSIJ Kälkhockey: Kenth Jonsson målvakt och
Stefan Olsson.
Stipendiat från 2010: Rasmus Lundgren Kälkhockey. Zebastian Modin Längdskidåkning
Stipendiater från 2012: Helene Ripa Längdskidor.
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