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Nästa träff – OS i backspegeln – onsdag 22 september kl. 18:00
Nu är vi i gång. Redan onsdag 22 september kl. 18:00 träffas
vi igen för att blicka tillbaka på OS i Tokyo 2020 och det blir
även lite blickar genom framrutan för att se vad som händer
framöver, med fokus på handboll och förhoppningsvis en del
fotboll och annat som står på Johans agenda.
Johan Flinck har för Aftonbladet bevakat åtta Olympiska
Spel. Totalt har han varit på plats och rapporterat från 26
världs- och europamästerskap i handboll utöver de fyra han
bevakat på OS. Man kan lugnt påstå att han är Aftonbladets handbollsexpert. Johan bevakar förstås andra
idrotter också, inte minst fotboll.
Förutom OS 2021 får vi höra honom berätta vad som händer den närmsta tiden framöver. Bara någon
vecka efter denna träff kommer Johan att följa fotbollslandslagets äventyr för att försöka kvalificera sig
till VM i Qatar.
Johan kommer också att ge sina initierade funderingar om de två närmaste mästerskapen i handboll, VM
för damerna i december i Spanien och EM för herrarna i januari i Ungern/Slovakien.
Johan Flinck driver också en handbollspodcast, som sänts över 160 gånger sedan starten för ganska exakt
fem år sedan.
Vi kan utlova många intressanta historier från insidan och säkert en och annan historia som inte kan
tryckas i tidningen. Vi är förstås intresserade av att få några initierade tips om hur det går i handbollsligan
för både herrar och damer.
Anmälan senast fredag 17 september. Väl mött till en späckad kväll som ni inte vill missa!

Boka in torsdag 21 oktober med Beatlesexperten Staffan Olander
Staffan Olander är en välkänd profil i Lund, med mångårigt ledarskap inom
Sparbanken och Handelsföreningen. För inte så länge sedan kom Staffan
Olander ut med sin bok om Beatles. Det han inte vet om den engelska
popgruppen från Liverpool är inte värt att veta.
Medlemmarna i Beatles kommer från välkända fotbollsstaden Liverpool. Då
undrar man förstås, har Beatles någon koppling till just fotboll?
Så, boka in torsdag 21 oktober kl. 18:00 om du vill fördjupa dina kunskaper
om legendariska popgruppen The Beatles.

Härligt lyssna till Åke Stolt och alla hans spännande möten
Vi var drygt 50 medlemmar som hade glädjen att måndag 6 september få lyssna till Åke Stolt och hans
spännande berättelser om hans möten med stora fotbollsprofiler. Inte minst att få höra bakgrunden till hur
dessa möten blev av, ibland med tur, skicklighet och inte sällan med sportjournalistens näsa för var och
när intressanta händelser kan dyka upp.

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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