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HÖSTENS AVSLUTANDE TRÄFF MED JULBORD
* Tisdag 10 december kl. 18:00 - Julbord
Decemberträffen sker i vanlig ordning i samband med vårt
julbord och i år har vi ett späckat program.
Vi börjar med glöggmingel 17:30 och sedan öppnar vi med
valmötet 18:00 innan vi sätter tänderna i julbordet.
Kostnaden för julbordet är 285 kronor. Medlemmar och inbjudna gäster betalar 250 kronor.
Bindande anmälan senast tisdag 3 december.
- 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 två 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 intervjuar.
- Vi bjuder också på ett att antal julnötter i vårt traditionella julquiz. Och dessutom blir det ett jullotteri
med flera mycket intressanta och värdefulla priser. Dessutom får alla som köper lotter en
överraskningspresent.
Varje lott kostar 20 kronor och måste betalas med kontanta medel.

Mycket intressant träff med Kenny Jönsson
Det var med stor glädje och stolthet Idrottsgillet kunde presentera ishockeyikonen Kenny Jönsson.
Kenny är en av tre svenska ishockeyspelare med dubbla OS-guld. Han har också ett VM-guld på sin långa
meritlista. Under kvällen fick vi höra Kennys egna tankar om hans framgångsrika karriär och varför han
efter OS 2006 ändå valde att bli kvar i Rögle trots otaliga generösa anbud från klubbar på andra sidan
Atlanten. Det blev ett mycket uppskattat samtal med Anders Ebbesson som moderator.

Kommande träffar
• Januari 2020 ännu inte klart
Vi har ännu inte klart med någon gäst i januari 2020. Vi hoppas kunna presentera vem som kommer
antingen under julbordet eller senast i nästa upplaga av Gillat som kommer i mitten av december.

• Fredag 28 februari 2020 – Reunion – Lugis SM-guldlag från 1980
Till våren är det 40 år sedan Lugi bärgade SM-guld i handboll och fredag 28 februari kommer vi att fira
detta jubileum med stora delar av laget från 1980 på plats. Det blir en heldag med handboll kan vi utlova.
Det blir ett lunchmöte och på kvällen kan vi se Lugi mot IFK Ystad. Mer information kommer, men boka
redan nu in lunch fredag 28 februari.

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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