GILLAT
Idrottsgillets nyhetsbrev 20 / januari 2018

God fortsättning!
Vi hoppas att jul- och nyårshelgerna varit trivsamma, även om vädret inte varit så vintrigt och kul.
Efter det lyckade och välbesökta fjolåret laddar vi nu för en vår med nya, spännande gäster.

Ett gott 2017
351 medlemmar och gäster besökte de åtta sammankomsterna 2017, ett snitt på 44 per möte:
24 januari: Jens ”Stopptid” Lind drog 54 till Arne Lindström-salen på Victoriahallen.
1 mars: 25 följde med till MFF-muséet där Staffan Tapper och Hans Zielinski berättade minnen.
3 april: Fotbollspampen Lars-Christer Olsson lockade 43 till Arenan.
9 maj: 45 kom för att lyssna på legendariske tennisprofilen John-Anders Sjögren.
7 september: 28 var nyfikna på Björn-Anders Larsson och ämnet sport management.
9 oktober: Lundasonen, exproffset och MFF-aren Behrang Safari drog 47.
6 november: 53 lyssnade intresserat på Ola Månsson, guldtränare i H65 Höör.
4 december: 56 kom för att äta julbord, hålla valmöte och hylla Torn-tränaren Richard Ringhov,
som fick Idrottsgillets Stora pris 2017, och ungdomsstipendiaterna Andreas Henriksson, kastare i
IFK Lund, och Karl Wallinius, Lugi handboll.

Vårens gäster: 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?
Vid träffen avhålls även det traditionsenliga årsmötet.
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?
Torsdag 5 april kl 12:00 på Arenan: Vilket lag blir bäst i kommunen 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, som inleds med derbyt
LBK-Torn lördag 7 april kl 14:00 på Klostergården. Biljetter till matchen lottas ut på mötet.
Senare i vår: Vi jobbar för fullt med fler intressanta och överraskande gäster och uppslag.
Vem och datum meddelas så fort något 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
Glöm inte medlemsavgiften i Idrottsgillet 2018. Senaste inbetalningsdag är 1 april.
Du betalar dina 200 kronor på postgiro 221532-5. Glöm inte att skriva vem du är!

Vi ses igen tisdag 23 januari 2018 kl 12:00 på Arenan
Kim Ekdahl du Rietz kommer. Gör du?
Idrottsgillets styrelse

