GILLAT
Idrottsgillets nyhetsbrev 18 / augusti 2017
Då laddar vi om för en spännande höst i Idrottsgillet efter en sommar som väl varit sisådär.
Och hela programmet är nu klart så ni kan skriva in alla datum i kalendern.

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? Vad kan Sport Management göra för din klubb?
Och du har fortfarande chansen att anmäla dig. Deadline är fredag morgon 1 september!
Måndag 9 oktober kl 18:00 med mingel från 17:30: MFF-backen, exproffset och
exlandslagsmannen Behrang Safari, som flyttat hem till Lund. Borta bra, men hemma bäst…
Måndag 6 november kl 12:00 med mingel från 11:30: Färgstarke mästartränaren Ola Månsson
från H65 Höör om finalsegern mot Sävehof och handbollsguldet i våras - och hur det ska gå i år.
Måndag 4 december kl 18:00 med mingel från 17:30: Idrottsgillets traditionella julbord med
någon eller några spännande gäster, utdelning av Idrottsgillets stora pris och ungdomsstipendie
och inte minst trevlig samvaro.

Vårens träffar
Styrelsen har förstås redan börjat jobba med vårens program - och vi har mycket spännande på
gång. Och vi hoppas givetvis på förbundskapten Janne Andersson…
Hör gärna av dig till styrelsen om du har förslag på gäster!

Läget i Idrottsgillet
Gillet har just nu 116 medlemmar, 37 särskilda ledamöter och 11 hedersmedlemmar.
Ny medlem: Elin Gustafsson, kommunalråd (s) och ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Lund
sedan årsskilftet.
Avliden särskild medlem: Jörgen Welleus.

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?
Idrottsgillets styrelse

