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NÄSTA TRÄFF
Boka in lunchen tisdag 10
september
Tisdagen den 10 september får vi celebert besök
av Malmö FF:s sportchef Daniel Andersson.
Träffen blir som vanligt i Arenan.
Vi inleder som vanligt med mingel 11:30 och
lunch kl. 12:00. Inbjudan kommer i augusti.
Lars Holmström kommer att hålla i intervjun. Så
här uttryckte han sig senast: ”Ska bli intressant att
intervjua Daniel i september. Då är väl guldet
säkrat…”

Bokade träffar hösten 2019
Paul Übelacker
Torsdagen den 10 oktober kommer tidigare handbollsspelaren Paul
Übelacker med förflutet i Lugi och Sävehof på besök.
Han har efter sin idrottskarriär sysslat med ledarskap och kommer att berätta
om detta vid sitt besök. Paul har skrivit några böcker i ämnet och han
kommer att ha med sig dessa och de kommer att finnas till försäljning.
Han är civilekonom med inriktning på organisation och management och
arbetar nu med ledarskaps- och organisationskulturer samt är en flitig och
uppskattad föreläsare. I dag driver han företaget BE it och är sportmentor i
Malmö FF.
Vi har ett par mycket intressanta träffar på gång i såväl november som
december. Eftersom vi inte kan presentera datum ännu så återkommer vi så
snart vi vet mer. Decemberträffen är i vanlig ordning i samband med vårt
julbord i mitten av december och då hoppas vi kunna få en intressant ”duell” mellan två stora
personligheter. Då kommer vi också att presentera ett jullotteri med en del intressanta priser. Mer om
detta senare i höst.

Två medlemmar har lämnat oss
I somras nåddes vi av beskedet att två medlemmar, tillika två stora friidrottsprofiler, Anders Faager och
Sten Keding har lämnat oss. Vi lyser frid över deras minnen och i våra minnen finns bevarat deras
insatser som aktiva och ledare inom lundaidrotten.

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 på Arenan 10 september kl. 12:00!
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