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Med en doft av hästar…
Måndag 14 maj följde 34 medlemmar och gäster med till Flyinge Kungsgård och en uppskattad guidning i
stallar och maneger och fick en inblick i den omfattande verksamheten på det gamla statliga avelsstuteriet.
Där bedrivs idag högskoleundervisning, hovslagarutbildning, den naturvetenskliga-hippologiska delen i
idrottsprogrammet på Polhemsskolan i Lund och annat.
Se bilder och läs mer om det intressanta studiebesöket på vår hemsidan idrottsgilletilund.se

Hösten i Idrottsgillet
Onsdag 22 augusti kl 18:00: PIL:s stora partidebatt om idrott och fritid i kommunen. Idrottsgillets
medlemmar är välkomna. Lokal meddelas senare. Inbjudan kommer.
Måndag 24 september kl 18:00 på Arenan: Idrottsgillet fyller 30 år! Det firar vi med en stor buffé och med
Mats Andersson, Ronnie Hellström och Peppe Eng som gästartister. Det kan bli en spännande talkshow om
väder, fotboll och kanske lite dans…
Onsdag 24 oktober kl 12:00 på Arenan: Kan vi lita på resultaten? Jens Littorin från Dagens Nyheter och
Magnus Svenungsson från Uppdrag Granskning på Sveriges Television om uppgjorda matcher och fusk i
idrotten, eller som det kallas matchfixning, som de skrivit en uppmärksammad bok om. Boken kommer att
kunna köpas vid mötet.
November: Preliminärt ett möte med en aktuell gäst inför herrarnas handbolls-VM 9-27 januari 2019 i
Danmark (Köpenhamn och Herning) och Tyskland (Berlin, Hamburg, Köln och München).
Tisdag 11 december kl 18:00: Idrottsgillets traditionella julbord med valmöte och utdelning av gillets Stora
Pris och Ungdomsstipendier. Dessutom uppmärksammar vi 40-årsjubilerande Lundaspelen.

Nya medlemmar
Under våren har vi fått en rad nya medlemmar: Kenneth Alm, Gunnar Brådvik, Bengt Börjesson, Daniel
Ekman, Åke Esseen, Toni Forsberg, Lars Hall, Karin Holm, Anders Jönsson och Göran Lundblad. Välkomna!
Hör av dig till styrelsen om du har någon som du tycker ska bli medlem i Idrottsgillet.

Första påminnelsen
Den som så vill kan redan nu betala Idrottsgillets medlemsavgift för 2019, som enligt beslut på årsmötet är
250 kronor. Du betalar medlemsavgiften på postgiro 221532-5. Och glöm inte att skriva vem du är!

Vi ses igen i höst på Arenan.

Ha en skön sommar!
Idrottsgillets styrelse

