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Vi önskar alla en skön sommar 
Efter att alla restriktioner upphört kunde vi under våren genomföra tre intressanta sammankomster. 
• Tre av Lunds elitklubbar, IK Eos Basket, Lunds Volleybollklubb och Innebandyklubben Lund, presenterade 

sina verksamheter och här överraskades vi av de stora medlemssiffrorna och hur många ledare som är 
engagerade i klubbarna och hur många aktiva ungdomar de sysselsätter varje vecka. 

• Unga Klara Andersson, redan uppmärksammad stjärna i rallycross för E-bilar, var en mycket trevlig 
bekantskap och efter vår sammankomst med henne uppmärksammades hon stort i TV. 

• Aktuelle Peter Gerhardsson, förbundskapten för damlandslaget i fotboll informerade om landslaget inför EM. 
Med hopp om att vi får en skön sommar blickar vi också framåt och planeringen inför höstens sammankomster har 
börjat.   
 
Nästa sammankomst 
Tisdag 30 augusti travkväll på Jägersro 

Boka redan nu in tisdag 30 augusti. Då besöker vi Jägersro travbana. 
Under flera år har vi haft en travträff på Jägersro i våra tankar. Pandemin har satt stopp för detta, men nu tycker vi 
det är dags. 
I augusti kommer en definitiv inbjudan ut. Preliminärt så samlas vi utanför huvudentrén till travbanan troligen kl. 
17:00 (exakt tid återkommer vi med i inbjudan). Det blir en guidad tur på stallbacken, vi kommer att informeras om 
dagens tävlingar och spel m.m. Mat intar vi i samband med loppen i restaurangen. 
Vi kommer också att få höra om framtidsplanerna för Jägersro. Det har talats om en bana enbart för trav och att den 
kommer att bli betydligt längre än nuvarande 1000 m. Vi kommer säkert att få svar på vad 
som händer med galoppen, som det är tänkt ska få en egen bana på annan plats. 
 
Lyckad träff med Peter Gerhardsson 
Måndag 16 maj 2022 hade 50 medlemmar samlats för att lyssna till förbundskaptenen för 
damlandslaget i fotboll, Peter Gerhardsson. 
På grund av att Arenan var upptagen av annan verksamhet höll vi till i Stadsparkscaféet.  
Peter berättade om OS förra året som fick stor uppmärksamhet och han gav oss också sina 
tankar inför stundande EM. 
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