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NÄSTA TRÄFF 
Mitt liv som sportjournalist – må 8 april kl. 18:00 – Staffan Lindeborg 
Under många år har Staffan Lindeborg ledsagat oss igenom många 
legendariska TV-thrillers. Ingen idrott är honom främmande även 
om vi förknippar honom mest med bordtennis, simning och fotboll.  
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. Kom du också för en spännande kväll med förhoppningsvis många 
historier bakom kulisserna som inte framkommit i TV. Några har redan anmält sig – boka in detta 
datum även du! 
 

Besök och rundtur på golfanläggningen PGA Bara 
Tisdagen den 21 maj blir det en utflykt till Bara och PGA Sweden National golfbana i Bara. Vi 
inleder med lunch kl. 12:00 och därefter blir det information om golfbanan och vi bjuds också på 
en guidad tur. Golfbanan firar passande nog detta år 10 år. Återfärd mot Lund senast 15:30. Var 
och en tar sig till Bara på egen hand. Om någon önskar skjuts, vänligen meddela så ordnar vi detta.  
 

Intressanta bilder genom Rickard Nilssons kameralinser 
En av Sveriges bästa fotografer, Rickard Nilsson, inom flera olika kategorier, 
inte minst inom sport – visade ett stort urval av sina många gånger talande 
bilder och berättade om bakgrunden till hur dessa kommit till.  Drygt 30 
medlemmar hade hörsammat kallelsen och de blev inte besvikna över vad de 
fick se och höra. Brottningsbilden till höger är ett sådant exempel.  
Det blev inte bara inom idrott, utan också musik, kändisvärlden, politik m.m. 
och Rickard fick svara på många frågor kring hans fotografier. 
 

Ändrade rutiner var gäller utskick av Gillat och Inbjudan till träffar 
Fortfarande är det omkring 40 medlemmar som ännu inte betalt årets avgift. Dessa har fått en 
påminnelse av Kay. För att slippa allt för mycket administration har vi valt att ändra rutinerna. 
• Om betalning inte sker senast 1 april 2019, tar styrelsen detta som besked om att ni inte önskar 

vara med framöver. Bekräftelse på detta kommer att skickas ut med post med besked om att ni 
frivilligt valt att avsluta ert medlemskap. 

• I fortsättningen kommer ingen information att skickas via brev, enbart via e-post. Saknas sådan 
och man önskar information, vänligen gå in på hemsidan. 

• Så om ni inte redan gjort det, vänligen betala in medlemsavgiften i Idrottsgillet för 2019. Du 
betalar dina 250 kronor på postgiro 221532-5. Kom ihåg att skriva vem du är! 

• Kom ihåg att titta på vår hemsida www.idrottsgilletilund.se och att följa Idrottsgillet i Lund på 
facebook. 

 

Vi ses på Arenan måndagen den 8 april kl. 18:00 
Idrottsgillets styrelse 


