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NÄSTA TRÄFF
Anmäl dig till träff med 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, som
han kommer att ha med sig till försäljning.
Paul är utbildad 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.
Anmälan senast torsdag 3 oktober. Se vidare inbjudan.

Välbesökt träff med Daniel Andersson
Tisdagen den 10 september hade vi besök av Malmö FF:s sportchef Daniel Andersson. Träffen var
välbesökt med drygt 50 medlemmar på plats i Arenan. Det blev en mycket intressant intervju där Lasse
Holmströms frågebatteri lockade MFF-legenden till stor öppenhet och några nyheter bjöd han också på i
sina svar.

KOMMANDE TRÄFFAR UNDER HÖSTEN
* Måndag 18 november kl. 18:00
En av Sveriges bästa ishockeyspelare kommer till Idrottsgillet
Det är med stor glädje och stolthet vi kan presentera en av Sveriges mest välmeriterade
ishockeyspelare. Måndag 18 november kl. 18:00 kommer Kenny Jönsson på besök. Kenny är en av tre
svenska spelare med dubbla OS-guld. Han har också ett VM-guld på sin långa meritlista.

* Tisdag 10 december kl. 18:00 - Julbord
Decemberträffen är i vanlig ordning i samband med vårt julbord och då blir det ett späckat program.
- Vi presenterar vem som tilldelats Idrottsgillets stora pris för 2019.
- Vi delar ut vårt populära ungdomsstipendium till ungdom(ar) inom lundaidrotten som utmärkt genom
uppmärksammade insatser.
- Vi hoppas kunna bjuda på en intressant diskussion mellan två stora personligheter inom handbollen. Hur
tänker de tidigare förbundskaptenerna, Bertil Andersén och Caj-Åke Andersson om handbollen förr, nu
och i framtiden.
- Slutligen kommer vi att bjuda på ett julquiz liksom ett jullotteri med en hel del intressanta priser.

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.
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