GILLAT
Idrottsgillets nyhetsbrev 17 / juni 2017

Lyckad Jonte-träff
45 medlemmar och gäster kom för att lyssna när legendariske tränaren John-Anders ”Jonte”
Sjögren berättade om tennis då och nu och hur hans Team Siab med Mats Wilander, Anders
Järryd, Joakim Nyström och Hans Simonsson låg bakom det svenska tennisundret på 1980- och
1990-talen, fostrade som ett lag på grus.

Höstens träffar
Torsdag 7 september kl 18:00 med mingel från 17:30: Björn-Anders Larsson från IEC,
Idrottsekonomiskt Centrum, om vad Sport Management betyder för idrottens organisationer,
klubbar och evenemang. Är idrotten till salu?
Oktober: MFF-backen, exproffset och exlandslagsmannen Behrang Safari, som flyttat hem till
Lund. Tid meddelas när allsvenska spelprogrammet för hösten spikats. Det blir ett kvällsmöte.
November: Färgstarke guldtränaren Ola Månsson från H65 Höör. Tid meddelas när damernas
elitserieprogram är klart. Det blir ett lunchmöte.
December: Julbord med någon eller några spännande gäster.
Och så hoppas vi givetvis att fotbollens förbundskapten Janne Andersson kommer. Nån gång…

Läget i Idrottsgillet
Gillet har just nu 114 medlemmar, 38 särskilda ledamöter och 11 hedersmedlemmar.
Nya medlemmar: Lars-Christer Olsson, Ann Månsson, Torbjörn Andersson, Olof Jakobsson och
Jonas Brandt.
Kom gärna med förslag på vem eller vilka du vill se som medlem i Idrottsgillet.

Har du mejl?
Till dig som inte meddelat din mejladress: Gör det till Kay Nilsson, kaynilsson@yahoo.se, så att du
kan få inbjudningar och nyhetsbrev direkt i datorn, paddan och mobilen.

Påminnelse: Anmälan till träffarna är bindande
Gillesmedlemmar och gäster som uteblir, trots anmälan, måste betala 110 kronor, pengar som
Idrottsgillet annars får stå för, eftersom Arenan vill ha betalt för lika många som är anmälda.

Idrottsgillets hemsida och facebook
Idrottsgillets hemsida - idrottsgilletilund.se - är förnyad och ständigt uppdaterad med text, bilder
och filmklipp från tidigare träffar, info om kommande träff och mycket mer.
Gå in på sidan, som är öppen utan inloggning, och kolla!
Du kan också gå med i Idrottsgillets facebookgrupp. Glöm inte att gilla och dela det du gillar…

Vi ses torsdag 7 september kl 17:30 på Arenan
Björn-Anders Larsson kommer. Kommer du?

Ha en en riktigt skön sommar!
Idrottsgillets styrelse

