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Påminnelse: Nästa sammankomst, tisdag 27 september, kl. 12:00  
Isabelle Gulldén – världens bästa handbollsspelare 
Det är en stor ära att Isabelle Gulldén vill komma till 
Idrottsgillet i Lund och det är en fantastisk glädje att vi kan 
bjuda våra medlemmar på denna fantastiska 
handbollsspelare, tisdagen den 27 september kl. 12:00.  
Hennes karriär slår det mesta i svensk damhandboll och 
meritlistan kan göras hur lång som helst. Från årets komet 
2008 via ligaguld i flera länder till vinst i Cupvinnarcupen 
och Champions League. 
”Bella”, som hon ofta kallas, debuterade i landslaget hösten 
2007 och totalt hann hon med 224 landskamper och 846 
landslagsmål. Isabelle Gulldén var värd i radioprogrammet Sommar 2019. 
Säsongen 2022/23 spelar hon för Lugi, där hon också kommer att arbeta som utvecklingsansvarig. 
Emme Adébo kommer att vara vår ciceron under presentation och intervju. 
Det är redan många som anmält sig, men vi har alltid plats för fler! Kom ihåg att anmäla dig senast torsdag 22 
september. 
 
Rapport från travkvällen på Jägersro 
I ett travlopp brukar det vara tolv hästar till start. Med 
en ”strykning” blev vi elva förhoppningsfulla personer, 
som tisdag 30 augusti såg våra hästar trava runt 
ovalen. Kanske var det någon som kom hem med mer 
pengar än när vi anlände. De flesta vann dock bara 
erfarenhet, och det är heller inget att gräma sig över, 
även om det inte fungerar som betalningsmedel när 
man ska handla i affären…😊  
På vår hemsida finns ett mer utförligt referat. 
 
En av våra medlemmar har lämnat oss 
För ett tag sedan nåddes vi av beskedet att en av våra medlemmar lämnat oss. Lundaprofilen Ulf 
Alfredsson var en av våra så kallade särskilda medlemmar. Vi lyser frid över hans minne och våra tankar 
går till hans närmaste. Ulf Alfredsson blev 99 år. 
 
Höstens kommande träffar 
Först kommer som nämnts ovan Isabelle Gulldén till oss 27 september. 
Vi har också gjort klart med Torbjörn Andersson, som kommer till vår träff onsdagen den 26/10 kl.18.00. 
Han kommer då att göra ett framträdande på temat från hans senaste bok ”Fotbollens Kuriosakabinett”. Att döma 
av kommentarer och recensioner om honom kommer det att bli ett intressant föredrag. 
Vi har också långt framskridna planer med ett besök i november. Datum är ännu inte bokat men kontakter är tagna 
fast tills vidare väntar vi med att få definitiv bekräftelse.  
Som avslutning på höstsäsongen blir det vårt traditionella julbord. Här har vi ännu inte något definitivt datum då 
Arenan har en del julföreställningar som pågår. Vi undersöker datum i vecka 49 och vecka 50. 
 
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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