
IDROTTSGILLET LUND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Idrottsgillets styrelse avger härmed sin stadgeenliga
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1.1.2021 - 31.12.2021.
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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 UNGDOMSSTIPENDIERNA

Idrottsgillets Stora pris i form av en glasstatyett samt ett presentkort
tilldelades Tomas Axnér, förbundskapten för det svenska
damlandslaget i handboll.

Ungdomsstipendierna tilldelades  simhopparna Elna Widerström och
Nina Janmyr, båda från SK Poseidon.

SAMMANKOMSTER

Sju sammankomster hölls under år 2021. Totalt besöktes de sju
sammankomsterna av 250 medlemmar och gäster, ett snitt på 36
personer per möte. Pandemin som började 2020 har även i år påverkat
vår verksamhet genom att vi haft något färre sammankomster och antal
deltagare än normalt. Positivt är att vi Lugi handbolls regi kunnat bli
serverade varm mat från höstens början.

Nr 233 den 15/4: Gunnar Mueller
Den legendariske golfaren Gunnar Mueller hade vi som gäst under
hösten 2020. Han fick då inte tillfälle att komma med tips om hur man
kan förbättra sitt golfspel. Därför ordnade vi en träff på Vallgårdens GK
där Gunnar fick berätta och visa i praktiken hur enkelt det kan vara att



spela golf.
24 personer deltog.

Nr 234 den 3/6: Ljubomir Vranjes
Ljubomir Vranjes är en av Sveriges mest meriterade handbollsprofiler
såväl som spelare som tränare. Han berättade om sin karriär som spelare
och hur det är att vara tränare i olika länder. Idag är Ljubomir tränare för
Sloveniens landslag.
38 personer deltog.

Nr 235 den 6/9: Åke Stolt
Åke Stolt har i många år varit sportchef på Sydsvenskan och skriver nu
krönikor i Idrottens affärer. Han har nyligen gett ut boken
“Blomstermålaren”, vilken handlar om fotbollsprofiler med anknytning till
Åtvidaberg. Boken fanns sedan till salu efter mötet. Det mesta av mötet
handlade om innehållet i boken, men Åke hade även synpunkter på
sändningarna av fotboll på TV samt framtidens OS.
50 personer deltog.

Nr 236 den 12/9 Johan Flinck
Johan Flinck är sportjournalist på Aftonbladet och var på plats i Tokyo
under OS där han bevakade Sveriges damer och herrar i handboll. Johan
berättade om sina upplevelser från OS. Han kom även in på
framtidsutsikterna för de bägge landslagen.
33 personer deltog.

Nr 237 den 21/10 Staffan Olander
Lundaprofilen Staffan Olander har vunnit TV-programmen “10
000-kronorsfrågan” och “Kvitt eller dubbelt” i ämnet “Beatles”. Han har
nyligen givit ut boken “Staffan&Beatles”, vilken fanns att köpa efter mötet.
Hans långa vänskap med Beatles producent George Martin har gett
Staffan oanade möjligheter att engagera sig i en mängd olika aktiviteter
rörande Beatles. Staffan har varit involverad i radio- och TV-program,
böcker, skivutgivningar, konserter m m.
53 personer deltog.

Nr 238 den 9/11 Tomas Axnér och Johanna Wiberg
Handbolls-VM för damer inleds i början av december varför det var
lämpligt att bjuda in förbundskapten Tomas Axnér tillsammans med sin
assisterande förbundskapten Johanna Wiberg. Vi fick ta del av deras syn
på hur laget har utvecklats och hur det kan bli ännu bättre.
Som avslutning passade vi på att tilldela Tomas Axnér Idrottsgillets
Stora pris.
51 personer deltog.

Nr 239 den 2/12 Julbord med prisutdelning
Förutom julbord var det valmöte, prisutdelning, frågesport samt ett lotteri.
Dessutom berättade Per Hällström, nyss hemkommen från bordtennis-VM,
om sina upplevelser från mästerskapet där Sveriges herrar tog guld i
dubbel och silver i singel.
Ungdomsstipendier delades ut till Elna Widerström och Nina Janmyr,



båda simhoppare från SK Poseidon.
39 personer deltog.

Slutligen vill vi tacka Sparbanken Skåne Arena för att ha upplåtit sina
lokaler till våra möten samt för den hjälp vi fått av dess personal vid våra
arrangemang.

Lund den 17 januari 2022
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