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TACK! 
I december valde tre ledamöter att lämna Idrottsgillet styrelse. Vi vill rikta 
ett stort tack till Lars Holmström, Tommy Jönsson och Tommie Sjölin för 
deras insatser under åren. Inte minst till Lars som på ett föredömligt sätt 
plockat ut russinen ur kakan hos flera av de intervjuobjekt han ställs 
framför och vi har kunnat ta del av berättelser långt bortom de som media 
kunnat förmedla. 
 
Första träffen 2019 – Jörgen Persson –  
måndag 28 januari kl 12:00 på Arenan  
Han kallas för världens snällaste världsmästare och så 
även den bok som kom ut i november och som handlar om 
Jörgen Perssons liv i och utanför pingishagen.  
Vi får höra hans berättelse som lett till fem VM-guld, nio EM-
guld, medverkan i sju OS, hans engagemang och arbete 
inom SOK, hans kommande arbete i SvD-bragdjury, hur han 
ser på Sveriges framtid som bordtennisnation och hans 
deltagande i Mästarnas Mästare samt Superstars och inte 
minst hans utnämning till hedersdoktor vid Högskolan i Halmstad. 
 
Mitt liv som pressfotograf – måndag 4 mars kl. 18:00 
En av Sveriges bästa fotografer inom flera olika kategorier, inte minst inom sport – 
Rickard Nilsson – gästar Idrottsgillet måndagen den 4 mars kl. 18.00. 
Rickard, med flera år som fotograf på Bildbyrån och sedan ett antal år tillbaka i egen regi, 
berättar historierna bakom sina bilder. Det blir inte bara inom idrott, utan också musik, 
politik m.m under rubriken Mitt Liv som Pressfotograf. Boka in detta datum redan nu! 
 
Vårens program i övrigt 
Datum för de kommande träffarna med Idrottsgillet är ännu inte bestämt. Vi håller på att 
kolla upp datum när våra kommande gäster har möjlighet att komma. Vi har några 
intressanta personer att bjuda på och om några veckor hoppas vi det är klart och kan gå ut 
med informationen så att ni kan boka in dessa i er almanacka. 
 
Kom ihåg 
… att betala in medlemsavgiften i Idrottsgillet för 2019. Du betalar dina 250 kronor på 
postgiro 221532-5. Kom ihåg att skriva vem du är! 
…att titta på vår hemsida www.idrottsgilletilund.se 
…att följa Idrottsgillet på facebook. 
 

Vi ses på Arenan den 28 januari kl 12:00 
Idrottsgillets styrelse 


