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GOD FORTSÄTTNING PÅ 2021 
Idrottsgillets presidium ber att få önska alla en god fortsättning på 2021 och även om restriktionerna är 
fortsatt tuffa, så hoppas vi förstås att kunna komma igång med våra sammankomster så snart som möjligt. 
I nuläget måste vi dock invänta nya besked om att de restriktioner som gäller ska mildras eller upphöra. 
Vi har några intressanta personer som vi hoppas kunna presentera under 2021. 
 
Inställd Julavslutning, men Valmöte med idel omval 
Vid Valmötet 14 december 2020 blev det återval på samtliga poster i presidiet. Vid det konstituerande 
mötet utsågs Michael Eng till president. Till presidiets vicepresidenter valdes Göran Gustavsson (ansvarig 
för hemsida och Idrottsgillets Facebooksida), Lars Bosrup (mötessekreterare), Kay Nilsson 
(skattmästare), Per Hällström (gillespräntare) och Jan-Olof Ericsson. Återval var det också på revisorer 
(Calle Erlandsson och Leif Lindvall) och valberedning (Anders Stenlåås och Anders Östnäs). 
Vi hade tänkt att presentera årets pristagare till Idrottsgillets stora pris och Idrottsgillets 
ungdomsstipendium för 2020 i samband med första sammankomsten under 2021. Eftersom vi inte vet 
när den blir av så har vi valt att redan i denna utgåva av Gillat meddela vilka som tilldelats dessa priser. 
 
Pristagare 
Idrottsgillets Stora Pris för 2020 tilldelas Bertil Månsson som 
med ett outtröttligt engagemang under lång tid och på ett framgångsrikt 
sätt i olika roller verkat inom Lunds idrottsliv. 
Bertils idrottsintresse startade i Borrby och fortsatte som duktig löpare 
i IFK Lund för att sedan växla över till att bli idrottsledare. 
Han har verkat som styrelsemedlem i IFK Lund och är numera 
ordförande i LUGI Gymnastik. 
Bertil är även sedan många år ordförande i PIL – 
Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lunds kommun. I sina 
olika roller som ledare har han skapat förbättrade förutsättningar för 
100-tals idrottsutövare samt varit drivande i idrottsfrågor gentemot 
Lunds kommun. 
Parallellt med engagemanget har han haft en framgångsrik 
yrkeskarriär inom såväl kommunal förvaltning som inom näringslivet.  
Idrottsgillets presidium framför sina varmaste gratulationer till Bertil. 
 
Idrottsgillets ungdomsstipendium för 2020 tillfaller Tindra 
Karlsson, Minna Karlsson och Emma Heander från 
Innebandyklubben Lund. 
I höstas förra året kvalificerade sig IBK Lunds damlag i 
innebandy för spel i högsta ligan för första gången. Extra 
speciellt är förstås att mer än hälften av spelarna är egna 
produkter. De tre som tilldelas Idrottsgillets 
ungdomsstipendium har tagits ut till U19-landslaget och vi vill 
premiera dem genom att tilldela dem 2020 års 
ungdomsstipendier om 3000 kr vardera. 
Idrottsgillets presidium framför sina varmaste gratulationer och 
önskar dessa tre ungdomar stort lycka till i sina framtida 
karriärer inom innebandyn. 
 

Idrottsgillets ungdomsstipendiater 
2020, Emma Heander Tindra Karlsson 
och Minna Karlsson  

Idrottsgillets stora pris 2020, 
Bertil Månsson 



 

 

Redovisning av svar och resultat av Julquiz 2020 
Ingen lyckades få alla rätt på de tolv julnötterna. Istället för att vänta tills någon lyckas få ihop tolv rätt 
beslutade Idrottsgillets presidium att utse den som lyckats samla flest rätt till vinnare. Det blev Jan 
Järlid, som hade tio rätta svar vilket var väldigt starkt. Jan kommer att belönas med sitt pris i samband 
med vår första träff 2021. 
Här är frågorna och rätt svar är inringat. 
 

1 I januari hade vi orienteringsoraklet Per-Olof Bengtsson på besök och han bjöd på en hel del anekdoter 
kring sitt digra liv i orienteringens tjänst. Han kallas för O-ringens grundare, men när genomfördes den 
allra första O-ringen, som inledningsvis kallades för 5-dagars.? 
1) 1963 X) 1965 2) 1967 

2 Tove Alexandersson har 10 VM-guld i orientering Ändå har hon en bit kvar till Per-Olof Bengtssons 
antal VM-guld, även om han tagit dem i veteransammanhang. Hur många VM-guld i orientering har Per-
Olof Bengtsson? 
1) 13       X) 15       2) 17 

3 Vilken kvinnlig orienterare har vunnit elitklassen för damer i O-ringen flest gånger? 
1) Ulla Lindkvist.    X) Annichen Kringstad      2) Tove Alexandersson 
Fotnot: Ulla har vunnit åtta gånger medan Annicken har fem vinster och Tove har vunnit sex gånger. 

4 På tal om Per-Olof Bengtsson. I Kristianstad har han en välkänd handbollsspelare, som en gång spelat i 
Lugi, som granne. Vem är det?  
1) Dalibor Doder X) Olle Olsson       2) Uno Danielsson 

5 28 februari hade vi en härlig reunion där de flesta av Lugis guldhjältar från 1980 gästade Idrottsgillet. 
Dock var det några av guldhjältarna som saknades. En av dessa var…  
1) Mats Olsson X) Tommy Jonsson 2) Tuomas Heinonen 
Fotnot: Mats Olsson saknades mycket riktigt, men det berodde på att han inte spelade med Lugi detta 
år. Förutom Toumas H saknades Christian Zetterström och Mikael Kozak. 

6 Som sagt, 1980 vann Lugi SM-guld i handboll efter en rafflande tredje och avgörande finalmatch 
hemma i gamla Idrottshallen. Efter full tid var det oavgjort och det var först efter förlängning som SM-
guldet bärgades. Men hur slutade finalen?  
1) 19-16  X) 19-17 2) 19-18 
Fotnot: Det stod 17-17 efter ordinarie tid. Det gjordes bara två mål i förlängningen och dessa gjordes 
av Eero Rinne (18-17) och Göran Gustavsson (19-17). 

7 I mars tvingades vi ställa in träffen med golflegenden Gunnar Mueller. Skam den som ger sig. I oktober 
återkom han till ett ”coronasäkrat” möte med ungefär en golfklubbas mellanrum mellan besökarna. 
Gunnar Mueller var Sveriges förste golfspelare som klarade cuten (dvs. var bland de 60 främsta) som 
fick spela alla fyra rundorna i British Open 1973. Men, vilken plats hamnade han till slut på? 
1) 39 X) 49 2) 59 

8 Och så en fråga till om Gunnar Mueller. Denne fenomenale golfspelare blev 2019 klubbmästare på 
Österlens GK och gick då sista rundan på samma antal slag som sin ålder. Hur många slag gick han runt 
på? 
1) 71    X) 72 2) 73 

9 Inom golfen finns många legendariska spelare och förebilder. Nick Price, Jim Barnes, Arnold Palmer 
och många fler genom historien. Det är speciellt en legendar som Gunnar Mueller talar varmt om och 
som är hans stora golfförebild. Vem? 
1) Ben Hogan               X) Gary Player            2) Jack Nicklaus 

10 I september besökte ett drygt 20-tal tappra medlemmar Lunds förnämsta friluftsområde, Skrylle, för 
information, tipsrunda och grillning. Intendent Jenny Gustavsson berättade om Skrylles betydelse, om 
hur det startade och vad som planeras för i framtiden. En viktig person i detta sammanhang var han som 
blev kallad Mr. Skrylle, men vad hette han? 
1) Arne Håkansson X) Per-Olof Håkansson 2) Sven Håkansson 

11 I samband med träffen i Skrylle ställdes ett antal minst sagt svåra frågor på tipsrundan. Här kommer en 
av de frågor som de flesta gick bet på.  
”Lund har kanske inte framstått som en ishockeystad och namnbytet från Lunds IS till Lunds Giants HC 
har kanske inte lyft klubben till några gigantiska höjder. Men icke desto mindre, några namnkunniga 
personer har man haft genom åren. Säsongen 1966-67 spelade en av dessa tre för Lunds IS. Vem?”  
1) Ulf Sterner         X)  Des Moroney          2) Matti Pauna 
Fotnot: Matti Pauna har varit tränare för LIS men det var betydligt senare. 

12 Så, slutligen en fråga om den plats där vi vanligtvis håller till vid våra sammankomster, Sparbanken 
Skåne Arena som den numera heter. Även om Bob Dylans fans skulle protestera, så vill jag nog ändå 
påstå, att den allra största personligheten, som besökt arenan är Dalai Lama. Vilken känd lundaprofil 
svarade för intervjun när han var på besök i arenan våren 2011? 
1) Johan Wester           X) Kryddan Pettersson        2) Kattis Ahlström 
Fotnot: Kattis har också intervjuat Dalai Lama, med det skedde på Malmö Live i september 2018. 

 



 

 

Årsmöte 2021 – måndag 22 februari 2021 kl. 17:00 
På grund av pandemin kommer vi att genomföra årsmötet digitalt. Denna kommer att genomföras 
måndagen den 22 februari 2021 med start kl. 17:00. Länk där man kan följa och delta i årsmötet 
kommer att skickas ut i god tid innan. Här kommer kallelsen: 
Kallelse till Årsmöte för Idrottsgillet i Lund 
Dagordning 
1. Fråga om mötets behöriga utlysande.      
2. Val av justeringsmän. 
3. Verksamhetsberättelse för 2020. Se hemsidan 
4. Balans och resultaträkning för 2020. Se hemsidan 
5. Revisionsberättelse. Se hemsidan 
6. Fråga om ansvarsfrihet för presidiet för det gångna verksamhetsåret. 
7. Ev. övriga frågor. 
 
Nästa träff 
”Står fortfarande skrivet i stjärnorna…” 
Som var och en förstår kan vi i dagsläget inte säga något om när vi kan genomföra vår första 
sammankomst 2021. Vi hoppas så klart att det kan bli så snart vi kan, men det är för tidigt att ens 
spekulera i om detta. Så fort vi får klartecken om att restriktionerna om antal deltagande hävs så kommer 
vi så klart att bjuda in till nya sammankomster. 
 
Två medlemmar har lämnat oss 
Nyligen nåddes vi av beskedet om att två av Idrottsgillets medlemmar, Pelle Thern och Sten ”Kula” 
Hellberg har lämnat oss. Vi lyser frid över deras minnen och och våra tankar går till deras nära och kära. 
I våra minnen finns bevarat deras medverkan i Idrottsgillet. 
 
Påminnelse om medlemsavgift för 2021 
Under 2020 tvingades vi tyvärr ställa in hälften av de sammankomster vi planerat. Ändå hade vi några 
intressanta träffar med orienteringsnestorn Per-Olof Bengtsson i januari, reunion av Lugis guldlag i 
handboll från 1980 i februari, besök i Skrylle med information av intendenten Jenny Gustavsson med 
korvgrillning och frågesport i september och i oktober kom Sveriges första golfproffs Gunnar Mueller. 
Ett nytt år och förhoppningsvis kan vi återuppta vår huvudsakliga medlemsverksamhet med fler 
intressanta träffar 2021. En hel del har redan betalat in medlemsavgiften så denna påminnelse gäller 
endast dem som ännu inte gjort det. Vi hoppas förstås på stor uppslutning så fort vi kommer igång igen.  
Medlemsavgiften i Idrottsgillet för 2021 är oförändrad 250 kronor och du sätter in pengarna på postgiro 
221532-5. Kom ihåg att skriva vem du är! 
 
Vi behöver din hjälp!!! 
Tipsa gärna så vi får fler på våra träffar 
Vi är 156 medlemmar (ordinarie, hedersmedlemmar, särskilda medlemmar) i Idrottsgillet i Lund. Vi ser 
gärna att så många som möjligt av er kommer på våra träffar. Även om flera träffar brukar vara 
välbesökta finns det 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. 
 
 

 

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


