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NÄSTA TRÄFF – måndag 18 november 
En av Sveriges bästa ishockeyspelare kommer till Idrottsgillet! 
 

Det är med stor glädje och stolthet Idrottsgillet i Lund kan presentera en av 
Sveriges mest välmeriterade ishockeyspelare.  
Måndag 18 november kl. 18:00 kommer ishockeyikonen Kenny Jönsson på 
besök. Kenny är en av tre svenska ishockeyspelare med dubbla OS-guld. Han 
har också ett VM-guld på sin långa meritlista. 
Anmälan senast måndag 11 november. Se vidare inbjudan. 
 
Ledarskapsfrågor temat med Paul Übelacker 
Torsdagen den 10 oktober hade ett drygt 30-tal medlemmar mött upp i 
Arenan när förre handbollsspelaren Paul Übelacker, med förflutet i Lugi och 
Sävehof, delade med sig av sina erfarenheter i sitt omfattande arbete kring 
ledarskapsfrågor, som han också skrivit ett par böcker om i ämnet i fråga. 
Paul informerade också om sitt arbete som sportmentor i Malmö FF. 

 
HÖSTENS AVSLUTANDE TRÄFF MED JULBORD 
* Tisdag 10 december kl. 18:00 - Julbord 
Decemberträffen är i vanlig ordning i samband med vårt julbord och då blir det ett späckat program.  
- Som traditionen bjuder blir det ett valmöte under denna kväll. 
- Vi presenterar vem som tilldelats Idrottsgillets stora pris för 2019. 
- Vi delar ut vårt populära ungdomsstipendium till ungdomar inom Lundaidrotten som svarat för 
uppmärksammade insatser. 
- Två stora handbollspersonligheter, de tidigare förbundskaptenerna, Bertil Andersén och Caj-Åke 
Andersson, försöker ge svar på frågor om handbollen då, nu och sedan.  
Lasse Holmström ställer sina kluriga frågor till dessa båda och han har som vanligt plockat fram att antal 
julnötter i sitt traditionella julquiz.  Dessutom blir det ett jullotteri med en hel del intressanta priser. 
 

Vi behöver din hjälp!!! 
Förslag på intressanta besök  
Idrottsgillet i Lund har haft inte mindre än 226 träffar och det är många världsartister och intresanta 
personligheter som vi kunnat presentera för våra medlemmar genom åren. Till våren är det 40 år sedan 
Lugi bärgade SM-guld i handboll och det kommer vi att uppmärksamma så klart. Mer om det vid 
decembermötet. Även om vi jobbar intensivt med att hitta nya besökare så vill vi gärna höra vad ni har för 
tankar om vem vi ska bjuda in. Kom med förslag och meddela någon av oss i presidiet.  
Tipsa gärna så vi får fler på våra träffar 
Vi är 161 medlemmar (ordinarie, hedersmedlemmar, särskilda medlemmar) i Idrottsgillet i Lund. Vi ser 
gärna att så många som möjligt av er kommer på våra träffar. Årets träffar har visserligen varit välbesökta 
men det finns plats för fler. Och dra dig inte för att bjuda med någon extra icke medlem över en bit mat 
och ett intressant föredrag/utfrågning eller föreslå någon du känner att bli medlem. 
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