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NÄSTA TRÄFF – sammankomst nr 232 
Torsdag 15 oktober 2020 kl. 18:00 – Gunnar Mueller 
Påminnelse, om ni inte redan anmält er, så skynda på. Bara några dagar 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. 
 

Trevlig sammankomst i Skrylle 
Äntligen får man väl säga efter vårens 
inställda sammankomster. 
Många av oss har besökt och besöker 
frekvent vår fina friluftsanläggning Skrylle. 
Här finns många aktiviteter att sysselsätta sig 
med. 
Torsdag 24 september 2020 var vi ett tjugotal 
medlemmar som träffades i Skrylle. 
Verksamhetschefen Jenny Gustavsson 
berättade med stor entusiasm om Skrylles 
tillkomst i början av 1970-talet, hur verksamheten utvecklats, hur den ser ut nu och vad som planeras 
framöver. Spännande! 
Efter genomgången blev det en tipsrunda där frågorna hade anknytning till idrotter och framstående 
idrottsutövare i Lund. Sammankomsten avslutades med umgänge i trevligt sällskap och alla gäster bjöds 
på lite grillat, hamburgare, korv med bröd och dryck därtill. 
 

Så här har vi tänkt oss kommande träffar under hösten 
Efter oktobersammankomsten med Gunnar Mueller är vår tanke att bjuda in Beatleskännaren, 
bankmannen och lundaprofilen Staffan Olander, aktuell med en rykande färsk bok i ämnet, i november.  
Om det blir så hänger på om hans bok hinner komma ut. Den har tyvärr blivit försenad på grund av 
pandemin. Så snart vi vet besked återkommer vi. Skulle det inte fungera kommer vi att försöka hitta annat 
alternativ i november. 
Oavsett vilket, tänker vi runda av hösten med vårt traditionella julbord (troligen jultallrik den här gången) 
i december. Exakta datum ber vi att få återkomma till så snart vi vet mer. 
 

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. 
 

 
Idrottsgillets presidium / Michael Eng, Kay Nilsson, Göran Gustavsson, Per Hällström, Lars Bosrup och Jan-Olof Ericsson. 

För att göra sammankomsten så säker som möjligt 
…avstår vi minglet 
…kan vi erbjuda plats för max. 50 personer. 
…möblerar vi enligt ”biosalongplacering” med bord 
…kommer handsprit att finnas tillgängligt 
…serveras baguette + mineralvatten + kaffe (85 kronor) 
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