Idrottsgillets nyhetsbrev nr 52 / oktober 2021
Härlig höst med Idrottsgillet!
Redan nu kan vi meddela att höstens tre återstående sammankomster med Idrottsgillet är bokade.
• Torsdag 21 oktober kl. 18:30 – Lundaprofilen och Beatlesexperten Staffan Olander. Boka in redan nu!
• Tisdag 9 november kl. 12:00 – Handbollslandslagets tränarduo Tomas Axnér och Johanna Wiberg
• ??? december kl. 18:30 – Julsammankomst med valmöte. Datum ännu ej bestämt.
Dessa träffar kommer att vara något alldeles extra och boka in dem i almanackan redan nu.

Nästa träff – Beatlesexperten Staffan Olander – torsdag 21 oktober
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. 18:30 (mingel från 18:00) om du vill
fördjupa dina kunskaper om legendariska popgruppen The Beatles.
Signerat exemplar av boken Staffan & Beatles går att köpa under kvällen
– 300 kronor, kontant eller swish. Meddela i så fall detta i samband med
anmälan för att underlätta hur många böcker han behöver ta med.
Anmälan senast fredag 15 oktober. Väl mött till en späckad kväll som ni inte vill missa!

Intressant träff med Johan Flinck om OS i backspegeln och annat
Aftonbladets handbollsexpert Johan Flinck besökte Idrottsgillet onsdag 22 september kl. 18:00.
Vi var ett 30-tal medlemmar som fick höra hans initierade berättelse om hur det var att bevaka OS i
Tokyo med alla dess restriktioner, befinna sig i karantän och egen bubbla och två diskuskastare som
plötsligt blev assisterande materialförvaltare resp. assisterande presschef för handbollslandslaget.
Han gav också sin syn på spelare och förbundskaptenerna. Vi fick också ta del av hans funderingar kring
kommande mästerskap och kval i både handboll och fotboll.

Lugi tar över restaurangen på Arenan
Under en period har Arenan stått utan möjlighet att ordna mat i
samband med våra sammankomster. Det gamla avtalet med
tidigare cateringfirman har sedan en tid tillbaka varit uppsagt.
Nu är det klart att Lugi, under ledning av förra Lugispelarna Pia
Röding och Agneta ”Agge” Jönsson, tar över verksamheten. I
samband med Johan Flincks träff serverades vi Wallenbergare
till allas belåtenhet. Det känns tryggt att Pia och ”Agge” nu fixar
många lugimål (!) på nytt.

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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