
GILLAT 
Idrottsgillets nyhetsbrev 22 / mars 2018

…och ingen Zlatan i fotbolls-VM!

Tisdag 20 mars intog 31 medlemmar och gäster VIP-rummet i klassiska gamla Idrottshallen, för att lyssna 
på  Andreas Matz, Radiosportens röst i Malmö, som pratade om sina upplevelser under de svenska 
succéveckorna på vinter-OS i PyeongChang i Sydkorea, spekulerade om de pågående slutspelen i ishockey, 
och handbollen, om de fotbollsallsvenskor som startar 1 april (herrar) och 14 april (damer) och om det 
fotbolls-VM, som pågår i Ryssland 10 juni-15 juli, med Andreas på plats alla fem veckorna.
Hans mästartips 2018: Växjö i ishockey, Kristianstad (herr) och H65 Höör (dam) i handboll, Malmö FF (herr) 
och Linköping (dam) i fotboll och Frankrike i fotbolls-VM. 
Dessutom tror han inte att vi får se någon Zlatan i det svenska VM-laget…

Vilket lag är bäst i Lund?

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 division I södra i fotboll, som inleds med 
kommunderbyt LBK-Torn lördag 7 april kl 14:00 på Klostergården. 
Alla som kommer på mötet får möjlighet att se premiärderbyt gratis!

Följ med till Flyinge

Måndag 14 maj kl 12:00 studiebesök 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 ut till Flyinge själv, men den som vill ha skjuts ska meddela detta vid anmälan så pusslar vi 
ihop samåkning.

Hösten i Idrottsgillet 

Vi har många idéer om höstens träffar i Idrottsgillet. 
Bland annat planerar vi någon form av jubileumsevenemang med anledning av att gillet fyller 30 år i år. 
Vi hoppas kunna presentera ett intressant höstprogram senare i vår. För våren kommer väl…?

Sista påminnelsen 

Idrottsgillet medlemsavgift för 2018 ska vara betald senast 1 april. Annars stryks du!
Du betalar dina 200 kronor på postgiro 221532-5. Glöm inte att skriva vem du är!

Vi ses igen torsdag 5 april 2018 kl 12:00 på Arenan. 

”Kalle” och Stefan kommer!
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