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NÄSTA TRÄFF 
• Fredag 28 februari 2020 – Reunion – 

Lugis SM-guldlag från 1980 
I år 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 
härlig Reunion och en heldag med handboll kan vi 
utlova. Det blir ett lunchmöte 12:00 (mingel från 11:30) 
och på kvällen kan de som önskar se Lugi mot IFK 
Ystad. Var med om detta historiska möte och träffa 
spelarna som vann SM-guld 1980. 
 

Idrottsgillets årsmöte 2020 
I samband med träffen 28 februari 2020 kommer det också att förrättas årsmöte. Dagordning finns 
angiven i Inbjudan till träffen. 
 

Intressant möte med orienteringsnestorn Per-Olof Bengtsson 
På Idrottsgalan fick Tove Alexandersson stor uppmärksamhet och sannolikt gladde det Per-Olof 
Bengtsson, som var vår gäst 23 januari, extra mycket. Mannen, myten, legenden, som vunnit 14 VM-guld 
och var med och skapade O-ringen bjöd på många intressanta minnen från sin långa karriär som 
orienterare och ledare samt inte minst eldsjäl för orienteringen. Vi var cirka 35 medlemmar som fick ta 
del av hans rika liv inom orienteringssporten och hans många möten med så många idrottspersonligheter. 
Han har tävlat i mer än 100 länder över hela världen och varit med och utvecklat orienteringssporten i 
uppemot 50 länder. 
 

Kommande träffar 
• Onsdag 18 mars 2020 kl. 18:00 – Gunnar Mueller 

1972 blev Gunnar Mueller årets spelare i svensk golf. Han blev den förste svenska proffsspelaren och 
den förste svensk som fick spela alla fyra rundor på British Open 1973. Efter proffskarriären har hans 
jobbat som golfpro, skribent, föredragshållare och han är en stor fantast av Ben Hogan. Exakt vad hans 
träff kommer att handla om får vi se, men vi kommer så klart att få höra om hans egen karriär som amatör 
och proffs, livet som golfpro, golfen i framtiden och säkert kommer han berätta om vad som gör Ben 
Hogan så speciell. Gunnar kommer säkert också att avsluta med några svingtips till församlingen. 
Här är en länk till ett långt och intressant reportage om Gunnar Mueller publicerad i KvällsPosten 1 
oktober 2019. https://www.expressen.se/kvallsposten/sport/blogg/golfbloggen/2019/10/01/gunnar-mueller/ 
 

• Någon gång i maj alternativt september 2020 – Staffan Olander eller 
besök på Jägersro 

Vi har klart med vårens sista och höstens första träff. Antingen kommer vi att få besök av Staffan Olander 
eller så kommer vi att besöka Jägersro travbana i maj. Beslut om vilket det blir kommer vi att lämna 
besked om i nästa utgåva av Gillat som kommer i mars. Det som inte blir av i maj kommer istället att bli 
av under september. 
 

• Träff med Beatleskännaren och bankmannen Staffan Olander 
 I maj/september har vi preliminärt bokat in en mycket välkänd Lundaprofil på besök. Exakt datum 
hänger på dagar då Arenan är ledig och om Staffan inte är inbokad på annat. 
Beatlesexperten Staffan Olander kommer att berätta om sitt stora intresse för popgruppen The Beatles, 
hans medverkan i 10 000-kronorsfrågan och kvitt eller dubbelt, hans möten med medlemmarna i Beatles. 



 

 

Staffan är fortfarande aktuell med sina radioprogram om Beatles, som kan höras i P4 Plus, som sänds på 
nätet.  
I flera år har många ställt frågan, hör idrott och politik ihop? Om så är fallet, tvista de lärde. Nu får vi se 
om vi kan få svar på frågan om idrott och musik hör ihop. På bilden ses de i alla fall göra ett försök att 
spela pingis… 
Staffan kommer ut med sin bok ”Olander, Beatles och banken” och signerat ex kommer att finnas till 
försäljning. Vem vill inte ha den? 
 

• Besök på Jägersro travbana 
I maj/september kommer vi att besöka Jägersro travbana under en tävlingsdag. Förutom att titta på och 
sätta en slant på något av kvällens travlopp kommer vi att få en guidad rundtur bland stallar och området 
på Jägersro och få en inblick i verksamheten. Förra året när vi besökte Bara golfbana fanns ju långtgående 
planer på att bygga en galoppbana där och därmed skulle Jägersro bli enbart en travbana. Där finns då 
planer på att också få plats med en travoval som skiljer sig från de traditionella 1000 metersbanor som vi 
har i Sverige.  
 

Mest besökta – ska rekordet slås? 
Här är Idrottsgillets topp 10-lista. Lugi-träffen 28 februari med SM-guldhjältarna från 1980 kommer 
kanske att ändra på den. 
75 Olof Lundh – 14 mars 2016 
73 Björn Eriksson – 16 feb 2016 
64 Gunder Hägg, Arne Andersson, Lennart Strand – 5 dec 1991 
62 Jörgen Persson – 28 jan 2019 
60 Kim Ekdahl du Rietz – 23 jan 2018 
60 Percy Nilsson – 26 feb 2018 
59 Julbord med Simon Jeppsson/Mats Andersson – 13 dec 2016 
59 Julbord med Bertil Andersén/Caj-Åke Andersson – 10 dec 2019 
56 Julbord med Roland Andersson – 4 dec 2017 
56 Idrottsgillet 30 år med Mats Andersson/Ronnie Hellström/Peppe Eng – 24 okt 2018 
 

Vi behöver din hjälp!!! 
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. 
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. 
 

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. 
 

Påminnelse om medlemsavgift för år 2020 
2019 hade vi 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, Lars Bosrup och Jan-Olof Ericsson. 


