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Vår vår är klar!
Rivstart på 2018
Årets två första träffar har varit välbesökta succéer:
23 januari: 60 medlemmar och gäster kom för att lyssna på Kim Ekdahl du Rietz, lundakillen som lämnade
livet som handbollsproffs i Tyskland, för att leva ett nytt liv, men lämnade han inte dörren lite på glänt för
vidare spel,. Kanske på nästa resmål Moskva?
26 februari: 59 medlemmar och gäster var nyfikna på bygg- och idrottsentreprenören Percy Nilsson och
vad han hade säga om Malmö och Lund och idrott och företagande. Och fick bl a med sig Percys recept på
sina köttbullar. Det finns på vår hemsida!
Båda går in på Topp 5 bland de mest välbesökta under Idrottsgillets 30 år och 213 träffar:
75 Olof Lundh, journalist på Fotbollskanalen och TV4 (14/3 2016)
72 Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet (16/2 2016)
64 Löparlegendarerna Gunder Hägg, Arne Andersson och Lennart Strand (5/12 1991)
60 Kim Ekdahl du Rietz (23/1 2018)
59 Julbord med Simon Jeppsson och Mats Andersson (13/12 2016) och Percy Nilsson (26/2 2018)

Resten av vårens program
Torsdag 20 mars i VIP-rummet i Idrottshallen (OBS lokalen!): Andreas Matz,
Radiosportens röst i Malmö, om de svenska succéveckorna på vinter-OS i
PyeongChang i Sydkorea. Och hur går det i ishockeyns och handbollens SM-slutspel
och vad kan vi vänta av fotbollsallsvenskan, som drar igång 1 april.
Torsdag 5 april kl 12:00 på Arenan: Vilket lag blir bäst i kommunen 2018? Richard
”Kalle” Ringhov, tränare i kometlaget 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.
Måndag 14 maj kl 12:00 på Flyinge Kungsgård. Häng med till det imponerande hästcentrat med
hingstdepå, högskoleutbildning och gymnasieprogram med naturvetenskaplig-hippologisk inriktning
tillsammans med Polhemskolan i Lund. Vi börjar med en guidad visning kl 12 och äter sedan lunch på
restaurangen på Kungsgården. Var och en tar sig till Flyinge själv, men den som vill ha skjuts meddelar detta
vid anmälan så pusslar vi ihop samåkning..

Medlemsavgiften 2018
Glöm inte att betala medlemsavgiften i Idrottsgillet 2018. Senaste inbetalningsdag i år är 1 april.
Du betalar dina 200 kronor på postgiro 221532-5. Glöm inte att skriva vem du är!

Vi ses igen torsdag 20 mars 2018 kl 18:00 i Idrottshallen
Andreas Matz kommer och pratar OS. Gör du?
Idrottsgillets styrelse

