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SPF SENIORERNA ÖSTERSUND 2021-11-22 
  
Ett månadsmöte med rekorddeltagande höll Östersundsföreningen av SPF 
Seniorerna måndag 22 november. Programmet lockade drygt 100 medlemmar ut i 
snöyran och till den nya, fina publikhallen på Travet. 
  
Ordföranden Per 
Söderberg höll ett kort 
inledningsanförande 
och presenterade 
upplägget av 
eftermiddagen med 
föredrag, underhållning 
och inte minst fika med 
välsmakande 
smörgåsar.  
 
Vidare informerade 
Yngve Sundien om 
den modevisning som 
skulle ha varit i dag 
men som av olika skäl 
måste skjutas upp till 
våren.  
 

 
 
På fotot: Per Söderberg, Sture Näslund, Yngve och Ann-Marie Sundien. I 
bakgrunden bl.a. Görel Hansebo 

 
 
Därefter överlämnades ordet till travbanechefen Jan Quicklund som berättade 
översiktligt om travets historia från 1823 och framåt och Östersundstravets tillblivelse 
1936 på nuvarande plats i staden. En plats som emellanåt varit uppe till debatt om att 
tas i anspråk för bostadsbebyggelse.  
 
Vidare fick vi oss till del travets organisation i Sverige, de ekonomiska 
förutsättningarna, spelets olika former, hästägande i olika former - inte minst 
andelshästar med 100-talet ägare, exempelvis "vår" framgångsrike Sanity, som Per S 
själv var delägare i och följde med på gruppresor till olika ställen i Europa. Små 
anekdoter från travets värld förgyllde presentationen med inpass från såväl Per S 
som Lasse Forsberg i orkesterdiket! Quicklund avslutade med att hälsa alla 
välkomna åter till publikhallen, inte bara vid sammanträdestillfällen utan gärna också 
när det är travtävlingar! 
  
Efter utflykten till hästarnas värld var det dags för inhopp i den massmediala världen 
och då till Jämtlands Tidning genom dess chefredaktör och ansvarige utgivare Ralph 
Rentzsch. Han berättade om tidningens historia - ursprungligen 1845- och med sista 
nummer 1960. Återuppstånden 2014-2015 med namnbyte 2015 till Jämtlands 
Gratistidning. Då startade även en prenumererad variant, Jämtlands Tidning, med 
nuvarande utgivning två gånger per vecka och ett tillfälle per vecka som såväl 
pappers- som e-tidning. Rentzsch gör vissa jämförelser med våra övriga lokala 
tidningar och konstaterar att JT är den som har en ökande upplaga trots 
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förhållandevis färre antal redaktörer. Tidningen satsar i allt väsentligt på lokala 
reportage från länet och enskilda kommuner. Tidningen ägs av AB Jämtlands Tidning 
och satsning övervägs på vidareutveckling. SPF Seniorernas 
förstagångsprenumeranter erbjuds en rabatt på 150 kr på såväl papperstidningen 
som enbart e-tidningsprenumeration. Under eftermiddagen erbjuds deltagarna 
teckna sitt intresse och erhåller även ett gratisexemplar av senaste numret. 
  

 
På fotot: Mona Dahl, Ingrid Jacobsson, Birgitta 
Olsson. I bakgrunden Swingtime med namn enligt 
nedan 

 
På fotot: Åke och Boel Hjelm, Ingvar Gustafsson, 
Örjan Eriksson 

 
Efter anförandena var det dags att avhämta fika vid ett antal "stationer" i publikhallen, 
följd av för dagen inlejd synnerligen välljudande underhållning, åttamannabandet 
Swingtime, som stämde upp till medryckande toner där endast vinterkängorna 
hindrade många från att ta sig en svängom. Rätteligen består åttamannabandet av 
sju män och en kvinna, vokalisten Anna-Sofia Persdotter. De övriga ärrade 
veteranerna från olika musikband under årens lopp och fortfarande är, Walter 
Granlund (kontrabas), Lasse Forsberg (trummor), Bo Eklund (dragspel), Rolf 
Engberg (gitarr), Lasse Wikström (fiol), Jan-Olov Oskarsson (ventilbasun) och Lars-
Åke Johansson (tenorsaxofon). 
   
Alla var synnerligen nöjda med eftermiddagen och innan hemfärd i som på 
beställning upphörd nederbörd pushades för förhandsanmälan till nästa månadsmöte 
på Luciadagen, måndag 13 december på Gamla Teatern, med julbordslunch och 
underhållning av Näs spelmän. Då är det aktuellt med vaccinpass som kan ordnas 
digitalt eller beställas via post. 
  
/Sven-Olof Andersson foto och text 
 


