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Mitt liv som pressfotograf – må 4 mars kl. 18:00 – Rickard Nilsson
En av Sveriges bästa fotografer inom flera olika kategorier, inte minst inom sport –
Rickard Nilsson – gästar Idrottsgillet måndagen den 4 mars kl. 18.00. Mingel från 17:30.
Så här beskriver Rickard själv den resa han bjuder oss på: ”Jag vill ta med er på en
bildmässig resa som startade 1984, och som ännu inte nått sitt slutmål. Många bilder är tagna,
många kommer att tas.

Startramperna har varit Scandia Photopress, Kvällsposten, Flygvapnet, Bildbyrån och de
sista nio åren Rickard Nilsson Bild AB. Jag vill bjuda på glädje, tragik, svett,
eftertänksamhet och skratt under den resa jag gjort bakom mina kameror. Inget har känts
för litet, men inte heller för stort. Jag ser verkligen fram emot att få förgylla er kväll med
god bildjournalistik.”
Det blir inte bara inom idrott, utan också musik, kändisvärlden, politik m.m. under rubriken
Mitt Liv som Pressfotograf. Boka in detta datum redan nu!
Det kommer även att förrättas årsmöte vid detta tillfälle. Kallelse och dagordning kommer i
separat inbjudan till denna träff.

Mitt liv som sportjournalist – må 8 april kl. 18:00 – Staffan Lindeborg
Under många år har Staffan Lindeborg ledsagat oss igenom många legendariska TVtrillers. Bordtennis, simning och fotboll har varit hans favoritämnen.
Pingislandslagets VM-guld 1989 och Jörgen Perssons VM-guld 1991, otaliga dueller i
simbassänger världen över vid OS och VM med Lars Frölander, Therese Alshammar och
Sarah Sjöström m.fl. mängder av fotbollslandskamper är några klassiker som vi kunnat
följa. Nu kommer Staffan Lindeborg till Idrottsgillet måndagen den 8 april kl. 18:00 för att
berätta om sina upplevelser vid TV-mikrofonen.

Välbesökt när Jörgen Persson kom till Arenan
Jörgen Persson bjöd frikostigt på sina upplevelser ur sitt långa liv
som professionell pingisspelare. Det var ett välbesökt Idrottsgillet
som hade kommit för att lyssna till världens snällaste
världsmästare. Det är heller inte varje dag som vi har två
bragdmedaljörer på plats. Rolf Edling, var en av de 62 som besökte
Idrottsgillet.
De böcker Jörgen hade med sig gick alla åt. Det var flera som ville
köpa den och vänligen maila Kay Nilsson, kaynilsson@yahoo.se,
om ni vill köpa boken, så ordnar vi med detta till kommande träff.

Kom ihåg
… att betala in medlemsavgiften i Idrottsgillet för 2019. Det är fortfarande några som inte
betalat årsavgiften och vi ber er göra detta så snart ni kan. Du betalar dina 250 kronor på
postgiro 221532-5. Kom ihåg att skriva vem du är!
…att titta på vår hemsida www.idrottsgilletilund.se och att följa Idrottsgillet på facebook.

Vi ses på Arenan den 4 mars kl. 18:00
Idrottsgillets styrelse

