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GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR
Idrottsgillets presidium ber att få tacka för det gångna året och ser fram emot nya intressanta inslag 2020.
Kommande träffar

• Torsdag 23 januari 2020 – en inblick i orienteringens värld
Fixstjärnan Tove Alexandersson fick årets bragdguld och har tagit 10 VM-guld i orientering. Vad passar
då bättre än att bjuda in mannen, myten, legenden Per-Olof Bengtsson, som vunnit 14 VM-guld och var
med och skapade O-ringen. Han har tävlat i mer än 100 länder över hela världen och varit med och
utvecklat orienteringssporten i uppemot 50 länder.

• 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 lunchen fredag 28 februari.

Julavslutning med valmöte och värdiga pristagare
Vid Valmötet återvaldes Michael Eng till president. Efter bara ett år lämnar Olof Jakobsson och Jan
Järlid presidiet. Dessa båda ersätts av Jan-Olof Ericsson och Lars Bosrup.
Idrottsgillets stora pris för 2019 tilldelades Axel Wallin, EOS basket, för hans och klubbens arbete
med EOS Cares. Ett beundransvärt arbete med stort socialt engagemang.
Idrottsgillets ungdomsstipendium tilldelades Tyra Axnér, Lugi handboll och Hugo Törngren, IFK
Lund bordtennis.
Tyra Axnér var med i Sveriges lag som tog silver i U17-EM och hennes insatser belönades med att hon
togs ut i tävlingens All Star Team. I höst har hon blott 17 år gammal debuterat i Lugis A-lag i Elitserien.
Hugo Törngren knackar på dörren till svenska ungdomslandslaget i bordtennis. I våras tog han brons på
junior-SM i singel och dubbel och ett stort mål är att komma med på Ungdoms-EM till sommaren.
Slutligen Lasse Holmström lotsade oss igenom ett spännande samtal med de båda handbollslegenderna,
Bertil Andersén och Caj-Åke Andersson, som bjöd på flera minnesvärda anekdoter ur deras rika
handbollsliv och gav svar på frågor om handbollen förr, nu och sedan.

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.

Snart 2020 och påminnelse om medlemsavgift för nästa år
2019 har vi haft många uppmärksammade och intressanta gäster på Idrottsgillets träffar. Vad sägs om tre
väldigt meriterade idrottsutövare, Jörgen Persson, Daniel Andersson och Kenny Jönsson, en legend
som i våra TV-rutor refererat från massvis med mästerskap, Staffan Lindeborg, en fotograf som fångat
klassiska idrottsögonblick med sin kamera, Richard Nilsson och Paul Übelacker, som efter
handbollkarriären jobbar med ledarskapsutveckling.
Ett nytt år med förhoppningsvis fler spännande träffar väntar. Vi hoppas förstås på stor uppslutning vid de
kommande träffarna. Medlemsavgiften i Idrottsgillet för 2020 är oförändrat 250 kronor och du sätter in
pengarna på postgiro 221532-5. Kom ihåg att skriva vem du är!

Idrottsgillets presidium/ Michael Eng, Kay Nilsson, Göran Gustavsson, Per Hällström, våra avgående ledamöter
Olof Jakobsson och Jan Järlid samt tillträdande Lars Bosrup och Jan-Olof Ericsson.

