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MEDLEMMAR
Idrottsgillet består enligt statuterna av 118 medlemmar. Sedan tidigare
har vi hedersledamöter, och från 2011 även kategorin avgiftsbefriad
ständig ledamot.
IDROTTSGILLETS STORA PRIS OCH UNGDOMSSTIPENDIET
Idrottsgillets Stora pris i form av en glasstatyett tilldelades Axel Wallin,
EoS basket. EoS Cares startades i januari 2016 som en social
verksamhetsgren inom IK EOS. Axel Wallin är projektledare och han var
den drivande kraften från början och är det fortfarande.
Programmet är idag en kraftfull aktör inom integration och social
etablering och är ett unikt exempel på hur en idrottsförening kan växa
med ett socialt ansvarstagande.
Ungdomsstipendierna delades ut till Tyra Axnér, Lugi handboll och Hugo
Törngren, IFK Lund, bordtennis. Tyra var med i Sveriges lag som tog
silver i U17-EM och hennes insatser belönades med att hon togs ut i
tävlingens All Star Team. I höst har hon debuterat i Lugis A-lag i Elitserien
och är numera ordinarie i truppen 17 år gammal. Hugo knackar på dörren
till svenska ungdomslandslaget i bordtennis. I våras tog han brons på
junior-SM i singel och dubbel. För två år sedan tog han guld i pojkar
14-dubbel tillsammans med Truls Möregårdh, Eslöv.
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SAMMANKOMSTER
Åtta sammankomster avhölls under år 2019.
Totalt besöktes de 8 sammankomsterna av 348 medlemmar och gäster,
ett snitt på 44 personer per möte.
Nr 221 den 28/1: Jörgen Persson
Jörgen är en av världens mest meriterade bordtennisspelare och har bl a
vunnit VM i singel och lag, fått bragdguldet, Victoriastipendiet och även
blivit utsedd till hedersdoktor. Nu vid 52 års ålder är han regerande
oldboys-världsmästare i singel och dubbel. Jörgen berättade bl a om sina
möten med kineser och J-O Waldner (som han har plusstatistik på). Hur
har han kunnat vara elitspelare så länge fick vi också svar på liksom hur
det var att delta i “Mästarnas mästare”.
62 personer deltog.
Nr 222 den 4/3: Rickard Nilsson
Pressfotografen Rickard Nilsson gästade oss och han berättade om sin
yrkesutövning samtidigt som han visade bilder. Vi fick se ett antal bilder
på olika idrottsstjärnor som t ex Pernilla Wiberg, Anja Persson, Carolina
Kluft, Kajsa Bergqvist, Henke Larsson och Michael Ljungberg. Flera av
dem kom Rickard nära, vilket gjorde att han kunde få till det där lilla extra
i sina bilder. Pernilla utsåg honom t ex till att ta de första bilderna på
henne tillsammans med sin pojkvän Bödvar.
31 personer deltog.
Nr 223 den 8/4: Staffan Lindeborg
Den välkände sportjournalisten Staffan Lindeborg berättade minnen från
sin långa karriär inom SVT sport. De sporter han främst arbetat med har
varit bordtennis, fotboll och simning. Hans kommentar då Sverige slagit
Kina med 5-0 i bordtennis-VM 1989 har blivit klassisk: “Sverige har rivit
den kinesiska muren totalt”.
Behrang Safari kom till mötet för att ta emot Idrottsgillets Stora pris för
2018.
55 personer deltog.
Nr 224 den 21/5 Besök på PGA National golfbana i Bara
VD Jonas Edberg berättade om anläggningen och svarade öppenhjärtligt
på de många frågor som kom. Jonas tillhör familjen Edberg som äger och
driver Hooks herrgård. Han blev VD i slutet av förra året och tanken från
ägarnas sida är att han med erfarenheterna från Hook ska göra PGA till en
liknande succé. I dagsläget går anläggningen med förlust och har så gjort
sedan starten. Ett hotell med 170 rum och stor SPA-avdelning kommer att
stå klart 2022 och då finns förutsättningen för att vända till vinst.
22 personer deltog.
Nr 225 den 10/9:Daniel Andersson
Daniel har en imponerande karriär som fotbollsspelare med spel i
landslaget och som proffs i Italien. Numera är han sportchef i Malmö FF.
Mycket av hans jobb som sportchef består i att ha koll på spelare som kan
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vara intressanta att värva. Den bästa värvningen Daniel gjort är att plocka
hem Markus Rosenberg. För övrigt anser Daniel att Malmö arena har den
bästa gräsmattan i Sverige efter att man har lagt på hybridgräs.
52 personer deltog.
Nr 226 den 10/10: Paul Übelacker
Paul har ett förflutet som handbollsspelare på elitnivå i Lugi och Sävehof.
Han berättade om ledare som har lyckats, vilket han även beskrivit i sin
nyligen utkomna bok “Inspirerande ledare”. Ett av exemplen i Pauls bok är
Rustan Lundbäck, Sveriges mest framgångsrike handbollstränare på
klubbnivå med många SM-guld både med herr- och damlag.
32 personer deltog.
Nr 227 den 18/11: Kenny Jönsson
Kenny Jönsson är en av de mest meriterade som Idrottsgillet någonsin
haft som gäst. Kenny har bl a har vunnit dubbla OS-guld samt ett VM-guld
i ishockey. I OS 2006 blev han utsedd till turneringens bäste back. Kenny
berättade om hur allt började i Rögle, livet som proffs i Nordamerika, spel
med Tre kronor i OS m m.
35 personer deltog.
Nr 228 den 10/12: Julbord med prisutdelningar
Förutom julbord var det valmöte, prisutdelningar, frågesport och ett
lotteri. Dessutom samtalade Lasse Holmström med de f d
förbundskaptenerna Bertil Andersén och Caj-Åke Andersson om
handbollen förr, nu och i framtiden.
På valmötet avgick Olof Jakobsson och Jan Järlid från styrelsen. De
avgående ledamöterna avtackades. Lars Bosrup och Jan-Olof Ericsson
valdes in som nya ledamöter.
59 personer deltog.
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