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Välkommen tillbaka 
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 ni kunnat njuta av välbehövlig vila och återhämtning under sommaren är det nu dags att planera 
för nya sammankomster under hösten.   
 
Nästa sammankomst -påminnelse 
Tisdag 30 augusti travkväll på Jägersro 

Först ut på höstens program är ett besök på Jägersro travbana, tisdag 30 augusti.  
Under en längre tid har vi haft en travträff på Jägersro i våra tankar. Pandemin förbjöd under en period publika 
arrangemang på trav. Sedan en tid tillbaka är det dock fritt fram för detta och då har vi tänkt göra slag i saken. 
Så varför inte följa med på denna sammankomst. I tidigare utskickad inbjudan finns utförligt program, men här kommer 
det igen. Kan komplettera med att Jägersros VD Kent Öhrlander ger oss en specialvisning av ”Det nya Jägersro”. 
ANMÄLAN SENAST ONSDAG 24 AUGUSTI! Så här ser programmet ut: 
• Samling kl.17.00 vid Jägersro huvudentré och första travloppet cirka 18.15 och sista lopp cirka 21.30 – 21.50 
Allt detta ingår i Travturen: 
• Program & entré 
• Stallvandring 
• Heta stalltips 
• Tipstävling 
• Kvällens varmrätt – Bakad högrev med 

ragu på paprika, lök, kummin, rödvinssky 
och potatispuré. Dryck beställes separat. 

• Vi har framfört önskemål om ett kortare 
föredrag om planerna om det nya Jägersro.  

 

 

Idrottsgillets presidium/Michael Eng, Kay Nilsson, Göran Gustavsson, Per Hällström, Lars Bosrup, Jan-Olof Ericsson.  

Om man väljer att åka kollektivt kan följande reseplanering ske: 
• 16.04 Avresa med Pågatåg från Lund C mot Trelleborg 
• 16.23 Ankomst till Malmö Triangeln 
• 16.28 Avresa med Stadsbuss 1 mot Kristineberg, Läge A 
• 16.45 Ankomst till Jägersro, Läge E 
• Kort promenad till Jägersro Entré  
• 24-timmarsbiljett (tur och retur) på Skånetrafiken kostar 106 kr. 
• Möjlighet till samåkning finns också som alternativ. 


