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Klubb13 Klubb13 Klubb13 Klubb13 Inbjudan Inbjudan Inbjudan Inbjudan     
Nu kör vi Nu kör vi Nu kör vi Nu kör vi äntäntäntäntligen iligen iligen iligen igengengengen!!!!            
    
HHHHJOJOJOJO,e,e,e,efter några tråkiga årfter några tråkiga årfter några tråkiga årfter några tråkiga år    såsåsåså    tttträffas räffas räffas räffas 
vi vi vi vi naturligtvis unaturligtvis unaturligtvis unaturligtvis under nder nder nder FHM reglerFHM reglerFHM reglerFHM regler!!!!        
Häng gärna på. Häng gärna på. Häng gärna på. Häng gärna på.     
    
Boka Boka Boka Boka llllöööördagenrdagenrdagenrdagen    22220 0 0 0 novnovnovnov    i i i i Eskilstuna,Eskilstuna,Eskilstuna,Eskilstuna,EuropaEuropaEuropaEuropa....        
    
En kalasinbjudan till samvaro med kamratmåltid i bästa  
IFK/K13, 36 års anda. Väl mött i Vilsta sporthotell.   
 
Unik Nostalgidag för oss alla, till oss alla! Ta nu chansen! 

 
Lördagsprogrammet i höstmyset.   

13.30  Tuff fotbollslandskamp ca 2 gånger 15 min, inne eller ute?  Real versus Dukla!  
Visa att du fortfarande platsar och kan prestera.   Tag med Trunk Pelles strumpor.   
Oklart spelarena idag så V V meddela fotbolls närvaro till Klubb13s  
Janne  P Andersson så får du reda på VAR några dar innan Match!  
 

 15.00      Återsamlingsfika för alla.  
Vilsta Sporthotell med Päras goda nybakade bullar. 

  
15.39   Parentation och kortare årsmöte med några verksamhets och medlemsbilder. 
Håll ut.  HJO! För vad har hänt sedan sist?  Vår Magdalena presenterar resultat och 
budgeten. Valberedningen presenterar klubbens kandidater innan IFK sången. 
 
 16.21          HÄR ÄR DITT LIV i bästa Holmqvist och Tollarparen stil. En nyhet. 

Legenden Jan Alinski bjuder upp till Kaljinka dans och visar bilder från sitt 
fantastiska idrotts och reseliv. Stunden innehåller säkerligen surprises.  
”Äntligen, äntligen får klubbens pojklagspelare chansen i A-laget!”                     
 
17.01  Egen tid  
Pool - bastu – samkväm i det blåvita rummet!    
Hel renoverat sedan klubbens sista fest. Kanonfint igen hos Göran. 
Samkväm med mingel, småprat med ICA Maxis ölkorv via vår Pecka.  
Tipsextra Premier League. Trav kusar å ATG spel med nya? K13 travvinster. 
Vem blir utropad Klubb13s trav och vinstrikaste K13expert 2020-2021? 

 



 

 19.31   ” Välkomstdrink ”          
 19.37             Gruppfotografering K13 laget 2021   
             Galamiddag galenskaper:  

 Uppträdande och/ eller Flöjt, Dragspel, Music Quiz och/eller annat medlemsgodis. 
EV nya medlemmar talar briljant inför oss och försöker fånga din valröst.  

Förkortad smart prisutdelning till de som gjort någe extra fint för andra 2020-2021. 
VV Sponsorer gör ert!  
 60- 70 , 80, 90  jubilarerna och ”snart” 100 dra åringarna hurras av. Grattis. Livet rusar. 
 Nattmingel, nattsurr i Vilstas mysrum där brasan är tänd till kl 03.10.  
 Tag med gummimadrassen å bo billigare hos Vilstakungen å Eskilstunas 

krögarkung Göran.  
 

Vad gör du? HJO. Om du verkligen vill ha kul med mycken trevlig nostalgi och 
nutidssnack om dig eller IFK eller om AFC / City eller om BK Sport, Guif, 
AIK,HIF, DIF…? Eller klimatfrågan? Så gör det bara. Kom. 
 
Sänd in 350  kr  
Nästan allt ingår: Uppträdande, ballonger, välsmakande 36 års presidentsupé 
med förmak av Julbords buffé, avec, öl, kaffe och Päras bulle, lokal, 
planhyra. Här är ditt liv. Trav och spel, välkomstdrink, underhållning 
underlaten, tacktal, inkilningstal ….. 
 
En dag i  IFK:s pojklagsanda å Div 2 2021!  ”Vi är svenska fotbollsgrabbar.”.  
 
Klubb13:s postgirokonto är 278983-2 eller Switch 076 089 3031  (HO nr)  
 
Senast måndagen den 15 november vill vi ha din betalning!!  

                     Besök gärna www.klubb13.se. Kassörens mail: olshak48@gmail.com 
Glöm ej meddela fotbollsnärvaro till ”Janne Anderssons” mail som ju är 
välkänt för dig som varit mä bland de stora pojkarna.   
 

Varmt Välkommen önskar den förträffliga 
formidabla K13 styrelsen.  
Kungsgatan 13.  IFK klubblokal =Klubb13  Pojklaget 1952  JSM 
vinnare 1970!            
                                                   Börje Tvåan, Stefan, Alinski Göran med mera   

                                KuKuKuKungsgatan 13 ngsgatan 13 ngsgatan 13 ngsgatan 13                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
Klubb13 namn från Kungsgatan 13 .Balkong se pil !  

 


