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Nästa träff – succétränarna Tomas Axnér och Johanna Wiberg
Vi har märkt att våra medlemmar verkligen längtat efter att få träffas. Under
hösten har vi därför försökt ta igen en del av det som under de rådande
omständigheterna inte kunde bli av förra året. Därför vill vi påminna om
nästa sammankomst som vankas inom kort.
Tisdag 9 november gästar Tomas Axnér och Johanna Wiberg Idrottsgillet.
Denna gång på lunchtid, 12:00 med mingel från 11:30!
Vi får återuppleva damlandslagets OS-framgångar och blickar samtidigt
framåt mot VM i december i Spanien. Det svenska damhandbollslandslaget
gjorde succé vid OS i Tokyo och bakom spelarna stod två tränare som har sina rötter
i Lund. Johanna började sin karriär i HK Lundagård och Tomas har både spelat i och
tränat H43 och Lugi.
Nu är OS över och med de framgångarna i ryggen blickar vi alla fram emot nya
utmaningar. Närmast väntar VM i december i Spanien. Samtidigt pågår kval till kommande EM. Intensivt så det
förslår. Inbjudan har gått ut och påminner här om att anmälan ska göras senast torsdag 4 november.

Datum för Julträffen klar – torsdag 2 december
Nu har vi fått klart med datum för vår sista träff för hösten som vi tvingades ställa in förra året och därför
är extra efterlängtad.
• Boka in Torsdag 2 december kl. 18:00 – Julsammankomst med årliga valmötet, men inte bara det…
Vi kan utlova en minst lika intressant julavslutning som alltid, nej ännu mer intressant vågar vi påstå. Det
kommer traditionsenligt att serveras jultallrik, vi kan utlova en spännande frågesport och ett lotteri med
riktigt fina priser.
Inte nog med det, som en extra krydda kommer förra årets vinnare av Idrottsgillets stora pris hit, Bertil
Månsson, och han har med sig en speciell och spektakulär överraskning som ingen ska missa. Vågar
utlova något utöver det vanliga.

Beatlesexperten Staffan Olander besökte oss torsdag 21 oktober
Välkände lundaprofilen Staffan Olander, med mångårigt ledarskap inom
Sparbanken och Handelsföreningen, kom till Idrottsgillet och berättade om
sina möten med Beatles och deras musik för drygt 50 medlemmar och gäster.
Det var mycket uppskattat, och vi som var där fick också ta del av unika och
"hemliga" inslag, som vi fick lova inte föra vidare! Det var en minnesvärd
kväll med hög igenkänningsfaktor bland åhörarna.

Vi blickar fram emot 2022 med nya intressanta träffar
Trots att vi inte kom igång ordentligt förrän i juni i år har vi kunnat bocka av flera intressanta möten. I
juni var handbollsliraren Ljubomir Vranjes på besök, därefter har vi haft krönikören Åke Stolt,
handbollsexperten Johan Flinck och lundaprofilen och Beatlesexperten Staffan Olander.
Det återstår ännu lite av 2021 och vi håller som bäst på att planera för nästa år. Planerar för fyra träffar
under våren 2022 och lika många under hösten. Vi har många intressanta profiler på gång.

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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