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Virus tvingar oss flytta fram kommande sammankomst
Detta år går förmodligen till historien som det mest konstiga de flesta av oss upplevt.
Vi hade ett par intressanta profiler på gång för november månad. Som vi tidigare aviserat hade vi planerat
att bankmannen, Beatleskännaren och lundaprofilen Staffan Olander skulle komma för att berätta om sin
nya bok. Den hann inte bli klar och då försökte vi med en annan intressant profil. Tyvärr blev vi nödgade
att skjuta även den sammankomsten på framtiden på grund av de hårdare restriktioner som
Folkhälsomyndigheten och Region Skåne utfärdat.
Under detta år har vi hittills endast kunnat genomföra fyra sammankomster – Per-Olof Bengtsson
(orientering), reunion av Lugis guldlag från 1980, besök i Skrylle och Gunnar Mueller (golf) – mot
vanligtvis det dubbla. Vi hoppas förstås att kunna genomföra vår traditionella julträff i december.
NÄSTA TRÄFF – Julfest 9 december kl. 18:00 (preliminärt)
Hoppet är det sista som överger oss...
Om inga nya oförutsedda händelser inträffar så är vår ambition att kunna genomföra vår traditionella
julsammankomst. Så boka in onsdagen den 9 december kl. 18:00.
- Som traditionen bjuder blir det ett valmöte under denna kväll.
- Vi presenterar vem som tilldelats Idrottsgillets stora pris för 2020.
- Vi delar ut vårt populära ungdomsstipendium till några ungdomar, som svarat för uppmärksammade
insatser under året.
- Vi bjuder också på ett att antal julnötter i vårt traditionella julquiz.
Mer information kommer i nästa upplaga av Gillat och om vi kan genomföra julsammankomsten
så kommer en inbjudan under senare delen av november.

Gunnar Mueller på swinghumör
Torsdag 15 oktober bjöd Gunnar Mueller på flera intressanta
anekdoter från sitt golfliv. Allt från när han blev årets spelare i
svensk golf 1972 och via upplevelsen att bli den förste svensk
att spela alla fyra rundor på British Open 1973, om hans relation
till legendaren Ben Hogan och vad som gjort denne golfare så
speciell fram till Gunnars livslånga arbete som golfpro,
skribent, föredragshållare.

En medlem har lämnat oss
I oktober nåddes vi av beskedet att en av våra hedersmedlemmar, Kjell Cronqvist, har lämnat oss. Under
flera år höll vi till på Finn In med såväl styrelsemöten som sammankomster och Kjell hade den stora
generositeten att upplåta sina lokaler åt Idrottsgillet i Lund, vilket vi var mycket tacksamma över. Kjells
medverkan och deltagande finns bevarat i våra minnen och våra tankar går till hans fru Rut, som också är
medlem i Idrottsgillet.

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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