
IDROTTSGILLET LUND  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  

Idrottsgillets styrelse avger härmed sin stadgeenliga  

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1.1.2020 - 31.12.2020.  
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Per Hällström Gillespräntare  

REVISORER  

Calle Erlandsson  

Leif Lindvall  

VALBEREDNING  

Anders Östnäs  

Anders Stenlåås  

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 samt ett presentkort 

tilldelades Bertil Månsson. Han har under lång tid verkat inom Lunds 

idrottsliv. Från att ha varit en duktig löpare i IFK Lund växlade han över 

till att bli idrottsledare. Han har verkat som styrelsemedlem i IFK Lund 

och är numera ordförande i Lugi gymnastik. Han är även sedan många 

år ordförande i PIL (Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lunds 

kommun). I sina olika roller som ledare har han skapat förbättrade 

förutsättningar för 100-tals idrottsutövare samt varit drivande i 

idrottsfrågor gentemot Lunds kommun. 

Ungdomsstipendierna tilldelades tvillingsystrarna Minna och Tindra 

Karlsson samt Emma Heander. De spelar innebandy i IBK Lund och är 

med i A-laget, som from i år spelar landets högsta serie. De är fostrade i 

klubben och är samtliga uttagna att spela i Sveriges U 19-landslag. 

SAMMANKOMSTER  

Fyra sammankomster avhölls under år 2020. Att det inte blev fler träffar 

beror på corona-pandemin som begränsade möjligheterna att träffas i 

större sällskap under både vår och höst. 



Totalt besöktes de fyra sammankomsterna av 163 medlemmar och 

gäster, ett snitt på 41 personer per möte.  

Nr 229 den 23/1: Peo Bengtsson  

Den legendariske orienteraren Peo Bengtsson var vår gäst. Han är 

troligen den person som betytt mest för orienteringens utveckling både i 

Sverige och utomlands, Som ambassadör för orienteringen har han 

besökt en mängd länder. Han är också en av initiativtagarna till O-ringen 

som startade 1965 och som nu drar ca 20 000 deltagare årligen. Om 

detta och mycket mer berättade Peo. 

36 personer deltog.  

Nr 230 den 28/2: Lugis guldlag från 1980  

Så gott som samtliga spelare och ledare från Lugis guldlag i handboll från 

1980 kom till vårt möte. Förutom att presentationer och intervjuer ägde 

rum höll Lugis ordförande Peter Andersson ett hyllningstal till laget. Ett 

bildspel samt ett filmklipp från den avgörande matchen mot Ystads IF 

visades också. 

70 personer deltog.  

Nr 231 den 24/9: Friluftsdag på Skryllegården  

Träffen inleddes med att Skryllegården och dess verksamhet 

presenterades av Jenny Gustavsson, verksamhetsansvarig på 

Friluftsfrämjandet som svarar för driften på Skryllegården. Hit kommer ca 

700 000 besökande årligen och det gör Skryllegården till den mest 

besökta friluftsanläggningen i Sverige. Sedan vidtog en tipsrunda vilken 

avslutades med grillning av korv och hamburgare vid grillplats 

“Skogsmulle”. 

24 personer deltog.  

 

Nr 232 den 15/9 Gunnar Mueller 

Gunnar Mueller är en av Sveriges mest erfarna och meriterade golfare. 

Han har blivit utsedd till årets spelare, är förste svensk som spelade 

reguljärt på Europatouren samt den förste att kunna fullfölja hela British 

Open-mästerskapet. Gunnar berättade om sin karriär och även om varför 

Ben Hogan är en förebild för honom. Gunnar hade tyvärr ätit något 

olämpligt tidigare under dagen varför vi fick avbryta mötet något i förtid.  

33 personer deltog. 

Slutligen vill vi tacka Sparbanken Skåne Arena för att ha upplåtit sina 

lokaler till våra möten samt för att dess personal har hjälpt till med våra 

arrangemang. 

Lund den 9 januari 2021  

Michael Eng         Lars Bosrup         Jan-Olof Ericsson  

Göran Gustavsson         Kay Nilsson         Per Hällström 


