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Onsdag 18 mars 2020 kl. 18:00 – Gunnar Mueller
Påminnelse, om ni inte redan anmält er, så skynda på. Bara någon dag kvar.
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 han
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.

En härlig reunion med Lugis guldhjältar från 1980
Fyrtio år efter Lugis hittills enda SM-guld kom hjältarna tillbaka och det blev en bejublad tillställning
med 70 deltagare på lunchen och frågestunden. En hel del nya avslöjanden bjöd de på – preskriptionstiden
har gått ut – kring deras förehavanden på den tiden. Man kan lugnt påstå att det är annorlunda nu.
Flera tyckte att vi inte skulle vänta lika många år till nästa återträff. Den kunde gärna bli ett årligen
återkommande inslag…

Stort tack till Sparbanken Syd och Lugi handboll
I samband med träffen 28 februari 2020 fick vi god hjälp av Sparbanken Syd till att vi kunde bjuda in
Lugis hela guldlag från 1980. Lugi handboll bjöd alla som hade möjlighet på kvällens match i SHE
mellan Lugi och IFK Ystad. Idrottsgillet i Lund vill rikta ett stort tack för deras bidrag.

Idrottsgillets årsmöte 2020
I samband med träffen 28 februari 2020 förrättade Idrottsgillet i Lund sitt årsmöte.
Verksamhetsberättelsen för 2019 lästes upp, räkenskaperna redovisades och revisorerna hade inget att
erinra. Presidiet beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
Kommande träffar

• Tisdag 5 maj – besök på Jägersro
Vanligtvis brukar vi göra en utflykt som sista träff under våren. Så kommer det också att bli den här
gången. Vi besöker Jägersro travbana under tävlingsdagen tisdag 5 maj. Bered er på en heldag. I nästa
inbjudan kommer exakta tider för besöket.
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. Vore spännande att få en inblick i planerna på att bygga en annorlunda travoval som
skiljer sig från de traditionella 1000 metersbanor som vi har i Sverige.

• Träff med Beatleskännaren och bankmannen Staffan Olander
I september har vi preliminärt bokat in en mycket välkänd Lundaprofil. Exakt datum hänger på dagar då
Arenan är ledig och om Staffan inte är inbokad på annat. Inbjudan kommer i början av hösten.
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. Staffan kommer ut med sin bok ”Olander – Staffan, Beatles och banken” och signerat ex kommer
att finnas till försäljning. Vem vill inte ha den?
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