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K Arne Blom – en av Idrottsgillets initiativtagare har lämnat oss
Vår hedersmedlem K Arne Blom har gått bort efter en
tids sjukdom.
K Arne var en av initiativtagarna till bildandet av
Idrottsgillet i Lund, som startade i oktober 1988 och han
satt i presidiet från allra första början och fram till 2011.
K Arne var drivande på alla dess sätt och han har satt sin
prägel på verksamheten, som president och vice
president under sin tid i presidiet, och han var medlem
fram till sin alltför tidiga bortgång.
K Arne Blom föddes i Nässjö, men flyttade sedermera
till Skåne och började sin yrkesbana som journalist på
Sydsvenska Dagbladet.
1971 debuterade han med deckaren “Någon borde sörja”,
en bok som utspelades i studentmiljö och som
filmatiserats. Han skrev även historiska skildringar, ofta
om Skåne men även Halland och Blekinge. Han var
otroligt produktiv och gav ut en bok om året under 50 års
tid.
K Arne Blom var en av författarna bakom serien
“Brottsplats Sverige” under pseudonymen Bo Lagevi.
Han var också ledamot i Skånska Deckarsällskapet och
Svenska Deckarakademin.
K Arne Blom var inte bara författare utan också en
genuin föreningsmänniska och en högt uppskattad medlem i Idrottsgillet i Lund. Vi kommer att sakna
hans kloka inlägg och kärnfulla synpunkter vid våra sammankomster i framtiden. Han är stort saknad av
oss alla.
Våra tankar går till hans nära och kära. K Arne Blom blev 75 år.

Nästa träff – torsdag 3 juni kl. 18:30
Äntligen!
Efter de strikta restriktioner som gällt under lång tid har regeringen och
Folkhälsomyndigheten nu börjat släppa på dessa och vi kan skönja ljuset i
tunneln. Om inget oförutsett inträffar kommer ett tak på max. 50 personer
sittande inomhus vid allmänna sammankomster att gälla från 1 juni. Många
av våra medlemmar har då också fått åtminstone sin första vaccination.
Detta vill vi förstås fira!
Vad passar bättre än att få presentera Ljubomir Vranjes, sedan en tid
tillbaka Lundabo. Han har funnits med på vår önskelista en längre period
och vad därför känns det härligt att få bjuda på denne välmeriterade
handbollsspelare med starka meriter på sitt CV, som gäst.
Så, boka in torsdag 3 juni kl. 18:30. De 50 först anmälda kan vi bjuda på
en intressant sammankomst med denne fantastiske handbollslirare och
glädjespridare och han har säkert en hel del anekdoter att delge Idrottsgillet
under sin tid i landslaget och även tiden efter som tränare för klubblag och
landslag.

Sammankomst – del 2 med Gunnar Mueller
Torsdagen den 15 april var vi ett tjugotal tappra medlemmar som trotsade
den något kyliga vinden på Vallgårdens GK i Åkarp. Där bjöd golfpro
Gunnar Mueller på en i vanlig ordning entusiastisk berättelse om sitt
proffsliv och sin vana trogen bjöd han på flera swingtips och vilken
inlevelse och passion han har för sin sport. Det är bara att applådera att vi
har en så stark ambassadör för golfsporten.

Planering inför hösten 2021 och våren 2022
Efter de strikta restriktioner som gällt under lång tid har regeringen och
Folkhälsomyndigheten nu börjat släppa på dessa. Det gör att vi kan blicka
framåt mot en höst med förhoppningsvis ett späckat och intressant program
för våra medlemmar.
Från 1 juni gäller ett tak på 50 personer inomhus vid allmänna
sammankomster. Detta vill vi förstås fira.
Under pandemin har det samlats en hel del spännande personer på vår lista, som vi bara väntat på att få
bjuda in. Eftersom vi inte kunnat fullfölja de sammankomster vi planerat för, varken under hösten 2020
eller under våren 2021 vill vi gärna försöka kompensera detta genom att få in något fler sammankomster
än brukligt är.
Här är några av dem som vi hoppas kunna bjuda på under hösten 2021 och våren 2022:
sportjournalisten Åke Stolt (har skrivit en bok som kommer att finnas till försäljning), en ännu inte
namngiven journalist som bevakat OS i Tokyo,
lundaprofilen och Beatleskännaren Staffan
Olander (har skrivit en bok som kommer att
finnas till försäljning), någon eller några
intressanta handbollsprofiler som varit med på
OS i Tokyo under sommaren, 2020 års vinnare
av Idrottsgillets stora pris, Bertil Månsson (se
bilden), tillika ordförande i Lugi gymnastik och
förhoppningsvis kryddat med uppvisning av
några av deras truppgymnaster, besök på Jägersro
travbana, presentation av och intervjuer med
representanter för våra elitklubbar,
Innebandyklubben Lund (se bilden), Lunds
Volleybollklubb och EOS basket och sedan har
vi förstås en önskan om att få fotbollens
förbundskapten Janne Andersson på besök.
Som sagt, detta är några av dem vi har plane
Idrottsgillets stora pris 2020, Bertil Månsson
rat för och vi har en hel del till som finns i vår
Idrottsgillets ungdomsstipendiater 2020, Emma
pipeline.
Heander Tindra Karlsson och Minna Karlsson.

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 2021
De flesta har betalat in medlemsavgiften så denna påminnelse gäller endast det fåtal, 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!
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