
 

IDROTTSGILLET LUND 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

Idrottsgillets styrelse avger härmed sin stadgeenliga 

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1.1.2018 - 31.12.2018. 

 

PRESIDIUM 

Tommy Jönsson         President      

Tommie Sjölin           Vicepresident 

Göran Gustavsson     Vicepresident 

Kay Nilsson              Skattmästare 

Michael Eng              Gillesmästare 

Lasse Holmström      Gillespräntare 

 

REVISORER 

Calle Erlandsson 

Leif Lindvall 

 

VALBEREDNING 

Anders Östnäs 

Anders Stenlåås 

 

MEDLEMMAR 

Idrottsgillet består enligt statuterna av 118 medlemmar. Sedan tidigare 

har vi hedersledamöter, men från 2011 även kategorin avgiftsbefriad 

ständig ledamot.  

 

IDROTTSGILLETS STORA PRIS OCH UNGDOMSSTIPENDIET 

Idrottsgillets Stora pris i form av en glasstatyett tilldelades Behrang 

Safari. Han har under en lång fotbollskarriär bl a gjort 31 landskamper 

och vunnit 10 mästerskapstitlar i tre olika länder. Behrang var dock sjuk 

varför han får mottaga priset vid annat tillfälle. 

Ungdomsstipendierna delades ut till Titilayo Mossberg, Lugi gymnastik och 

Theodor Orban, Lödde KK. Titilayo vann i somras silver i truppgymnastik i 

JEM och Theodor har, trots att han är junior, vunnit flera SM i kanot för 

seniorer. Han deltog även i somras i VM för seniorer.  

 

SAMMANKOMSTER  

Nio sammankomster avhölls under år 2018. 

Totalt besöktes de 9 sammankomsterna av 433 medlemmar och gäster, 

ett snitt på 48 personer per möte. Såväl antal deltagare som snittet per 

sammankomst är det högsta hittills i Idrottsgillet. 

Nr 212 11/1:Kim Ekdahl du Rietz 

I samtal med Lasse Holmström berättade Kim levande och intressant om 

sitt liv i dåtid, nutid och framtid.  

60 personer deltog. 
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Nr 213 26/2: Percy Nilsson 

Percy Nilsson berättade öppenhjärtligt, bl a om sin karriär som byggare av 

Sveriges bästa ishockeylag och Sveriges bästa arena. Han avslöjade också 

en väl bevarad hemlighet, nämligen receptet till "Percys köttbullar". 

Denna rätt är den stora favoriten på lunchrestaurangen i Malmö Arena.  

59 personer deltog. 

 
Nr 214 20/3: Andreas Matz 

Andreas Matz, Radiosportens röst i Malmö. Det blev ett samtal om hans 

veckor på nyligen avslutade vinter-OS i PyeongChang, om de pågående 

slutspelen i handboll och ishockey, om damernas och herrarnas 

fotbollsallsvenskor som startar snart och om sommarens fotbolls-VM i 

Ryssland, som Andreas ska bevaka alla fem veckorna. 

32 personer deltog. 

 

Nr 215 4/5: Möte med tränarna i Lunds BK och Torns IF 

Tränarna Stefan Jansson från Lunds BK och Richard Ringhov från Torns IF 

var gäster. Båda lagen är nykomlingar i herrarnas div 1 södra i fotboll. 

42 personer deltog. 

 

Nr 216 14/5 Guidad visning på hästanläggningen i Flyinge 

Vår guide Erik Johansson hade jobbat där i många år och han berättade 

engagerat, särskilt om historiken som lagt grunden till dagens anläggning. 

34 personer deltog. 

 

Nr 217 24/9:Det firade vi! 

Firade vi att det är 30 år sedan Idrottsgillet startade. Det blev en 

jubileumsfest med extra allt! Lyxig buffé med kaffe och kaka därtill. 

Celebra gäster i form av TV-meteorologen Mats Andersson, 

fotbollslegendaren Ronnie Hellström och sportjournalisten och Lets 

dance-deltagaren Peppe Eng. De berättade underhållande om sina 

karriärer, men Mats förkunnade också några varningens ord om de 

pågående klimatförändringarna. Dessutom intervjuade Lasse Holmström 

grundarna till gillet, Calle Erlandsson och K Arne Blom. 

55 personer deltog. 

 

Nr 218 24/10: Samtal om matchfixning och spelfusk 

Journalisterna Magnus Svenungsson och Jens Littorin berättade 

häpnadsväckande saker om matchfixning och spelfusk som är vanligt 

förekommande även i Sverige. Publiken fick en skrämmande bild av vad 

som kan hända främst inom fotbollen, men även i andra idrotter.  

49 personer deltog. 

 
Nr 219 12/11: Fråga Lund om handboll 

Vi gästades av handbollstränarna för Lugis herr- och damlag, Tomas 

Axnér respektive Dragan Brljevic. Vi fick veta en hel del inside information 

om deras egna lag samt om de kommande mästerskapen, EM för damer 
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och VM för herrar. Dessutom berättade  Gert Jeppsson intressanta saker 

angående sonsonen Simons tillvaro i det tyska storlaget Flensburg.  

49 personer deltog. 

 

Nr 220 11/12: Julbord med prisutdelningar 

Förutom julbord var det valmöte, prisutdelningar, frågesport samt samtal 

om Lundaspelen i basket och handboll med anledning av att turneringarna 

40-årsjubilerar. 

På valmötet avgick Tommy Jö nsson, Lasse Holmström och Tommie Sjölin 

från styrelsen. De avgående ledamöterna avtackades. Till ny president 

valdes Michael Eng. Per Hällström, Olof Jakobsson och Jan Järlid valdes in 

som nya ledamöter. 

53 personer deltog. 

 

Lund 4 mars 2019 

 

 

Tommy Jönsson Tommie Sjölin Michael Eng 

 

 

Göran Gustavsson Kay Nilsson Lasse Holmström  

 

 

 

 


