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Julbordet

Tack för att ni 56 som var där gjorde att det blev en lyckad julbordsträff den 4 december, från 
glöggminglet till vulkanen…
Och grattis till Richard Ringhov, fotbollstränare i nya div I-laget Torns IF, som fick Idrottsgillets 
Stora pris, och till de båda ungdomsstipendiaterna Andreas Henriksson, kulstötare, slägg- och 
diskuskastare i IFK Lund, och Karl Wallinius, bombkastare i Lugi handboll.
Ingen har väl heller missat att Idrottsgillet nämndes både här och där när Sydsvenskan och TT 
snappade upp nyheten som vår medlem Roland Andersson släppte på träffen, att han blir 
assisterande förbundskapten för Island i fotbolls-VM i Ryssland 14 juni-15 juli nästa år. 
Vi håller givetvis våra tummar även för Island och Roland Andersson i matcherna mot Argentina 
(16 juni), Nigeria (22 juni) och Kroatien (26 juni) och vi återkommer vid ett möte i höst med en 
rapport från Roland om Islands - förhoppningsvis framgångsrika - VM.

Vårens träffar: Kim, Percy, ”Kalle”, Stefan och…

Tisdag 23 januari kl 12:00 på Arenan: En spännande träff med Kim Ekdahl du Rietz, lundakillen 
som lämnade livet som handbollsproffs i Tyskland, för att leva ett nytt liv. Är han sugen på handboll 
igen - och kan han tänka sig en comeback i Lugi eller i någon annan klubb?
Måndag 26 februari kl 12:00 på Arenan: Vad är det för fel på Lund? Percy Nilsson om Malmö vs 
Lund. Vad tycker Percy om Arenan och var skulle han ha byggt en ny arena i Lund?
Någon gång i mars: Vilket lag blir bäst i stan 2018? Richard ”Kalle” Ringhov, tränare i komet-
laget Torns IF från Stångby och årets mottagare av Idrottsgillets Stora pris, och Stefan Jansson, 
tränare i Lunds BK, inför div I södra i fotboll. Datum meddelas när lagens träningar och 
träningsmatcher är spikade.
Senare i vår: Vi jobbar för fullt med några intressanta och överraskande personer och uppslag. 
Vad, vem eller vilka och datum meddelas så fort det är klart. Möjligen blir det tufft att få Janne 
Andersson till en träff med Idrottsgillet då. Han har ju skaffat sig jobb över sommaren…

Medlemsavgiften 2018

Så var det dags att betala medlemsavgiften i Idrottsgillet 2018. Senaste inbetalningsdag är 1 april.
Du betalar dina 200 kronor på postgiro 221532-5. Och glöm inte att skriva vem du är!

Idrottsgillets hemsida och facebook

Glöm inte att kolla Idrottsgillets hemsida - idrottsgilletilund.se - ständigt uppdaterad med text, bilder 
och filmklipp från tidigare träffar, info om kommande träff och mycket mer. 
Gå också med i Idrottsgillets facebookgrupp. Glöm inte att gilla och dela det du gillar!

Ha en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Så ses vi igen tisdag 23 januari 2018 på Arenan 


Idrottsgillets styrelse
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