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NÄSTA TRÄFF 
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 kommer vara på plats 12:00 och vi inleder med lunch kl. 
12:30. Därefter blir det information om golfbanan av klubbens Head of 
Operation, Sebastian Borgström, 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.  

 
 
Lyckad träff med 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. Detta och en del andra historier bakom kulisserna bjöd Staffan 
Lindeborg på vid den senaste träffen måndagen den 8 april. Det blev en hel del skratt, inte minst 
kring de hyss som hans båda expertkommentatorer Tomas Wernersson och Glenn Strömberg hade 
bakom kamerorna tillsammans med Staffan. 
 

Bildspelet från 30-årsjubileumet 
I samband med Idrottsgillets 30-årsjubileum sattes det ihop ett bildspel som visades vid samma 
träff. Oavsett om ni varit med ett tag eller är nya medlemmar i Idrottsgillet i Lund finns det mycket 
intressant som speglats i Idrottsgillet genom åren. Nu finns detta bildspel att beskåda på 
Idrottsgillets hemsida. 
http://www.idrottsgilletlund.se/Bildspel/Bildspel_Idrottsgillet.pdf 
  
Träffar hösten 2019 
I nästa upplaga av GILLAT är det tänkt att vi ska presentera höstens första träff, troligen i 
september. Vi har flera intressanta objekt som vi håller på att bearbeta. Även om en del av dem är 
väldigt upptagna med sina ordinarie sysslor så är alltid målet att de ska kunna hitta en lucka i 
kalendern för ett besök i Lund. 
Om du som medlem har någon intressant person som du tycker vi ska bjuda så är du välkommen 
med förslag – medlemsförslag (som inte ska förväxlas med medborgarförslag… det är något helt 
annat.  
 

Sociala medier 
Idrottsgillet i Lund finns på vår hemsida www.idrottsgilletilund.se och har du tillgång till Facebook 
går det bra att följa Idrottsgillet i Lund där också. 
 

Vi ses i BARA tisdagen den 21 maj kl. 12:00 
Idrottsgillets styrelse 


