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Nästa sammankomst, onsdag 16 november, kl. 18:00  
Björn Hedman  
Onsdag 16 november kl. 18:00 har vi nöjet att hälsa Björn Hedman välkommen. Han 
har arbetat inom flera olika media, tidningen Arbetet, Radio Malmöhus, SVT, C More, 
Viasat och Discovery.  
Redaktör, kommentator, programledare och projektledare, ingen syssla är för svår 
för Björn Hedman att ta sig an. Han kommer att bjuda på många berättelser från sitt 
rika liv som idrottsambassadör. Vidare får vi se honom som presschef för 
handbolls-VM på Malmö Arena 9-23 januari. 
Vi får lyssna till hans egen yrkesverksamma tid som Tv-journalist och intressanta 
möten med individer som han på ett inlevelsefullt sätt gjort reportage om och då 
inte minst från Björns arbete på många olympiska spel och Paralympics.  
Vi lovar en mycket intressant kväll för alla som är intresserade av en 
idrottsambassadör som varit med i många olika tv-produktioner. 
Påminnelse, sista anmälningsdag är torsdag 10 november. 

 
Torbjörn Andersson – Fotbollens kuriosakabinett 
Torbjörn Andersson bjöd på en mycket intressant föreläsning och svarade på 
publikens många historiska frågor kring sin bok ”Fotbollens Kuriosakabinett” som 
han skrivit tillsammans med fotografen Edvard Koinberg. Det blev förstås ett 
frosseri i nostalgisska tillbakablickar och eftersom stora delar av publiken har varit 
med innan mobiltelefonernas och datorernas tid så fanns det så klart många 
kännetecken. 
 

Sprillans ny bok till försäljning: Waldner - Kungen 
Den perfekta julklappen! 
Tyvärr har Jan-Ove Waldner inte möjlighet att komma till Idrottsgillet i år, men vi 
arbetar på att få hit honom någon gång framöver.  
Däremot kommer Per Hällström, som skrivit boken om Jan-Ove Waldner, självklart 
till Idrottsgillet. Boken Waldner – Kungen kom ut i samband med Bokmässan i 
september och kan köpas (signerad) för 250 kronor vid kommande sammankomster, 
så länge det finns signerade ex. kvar.  
 

Återstående träff i höst:  
* Julträffen – onsdag 7 december kl. 18:00 
Boka redan nu in onsdag 7 december kl. 18:00. Då bjuder vi in till vår traditionella 
julsammankomst. Vid detta tillfälle genomför vi vårt valmöte. Dessutom delar vi ut 
Idrottsgillets stora pris och vårt ungdomsstipendium till en eller ett par lovande 
ungdomar där kravet är att de är bosatta i Lunds kommun eller att de tävlar för en 
förening i Lund. 
Vi har också under året samlat på oss en hel del fina priser som vi 
kommer att lotta ut. Det är bara medlemmar som kommer i åtnjutande av 
lotter och för tydlighetens skull kan man vinna högst en vinst per person. 
Så blir det som vanligt ett julquiz. En fördel om man vill plocka många 
poäng i denna prestigefyllda tävling är att ha varit med på årets 
sammankomster, då en hel del av frågorna kommer att spegla vad som 
hänt på våra träffar under året. Vidare, vår eminente utfrågare/moderator 
Lasse Holmström kommer att ställa en handbollsprofil mot väggen. Ser 
med spänning fram emot detta  



 

 

Idrottsgillet i backspegeln 
Kom ihåg var ni hörde det först… 
I förra numret av Gillat (nr 62 / oktober 
2022) uppmärksammade vi motocrosstjejen 
Klara Andersson som efter besöket hos 
Idrottsgillet i våras plötsligt hamnade på 
allas läppar med hennes internationella 
framgångar. 
I denna upplaga av Gillat vill vi 
uppmärksamma några andra personer. 
Tomas Axnér och Johanna Wiberg hade 
vi på besök förra hösten inför det då 
stundande världsmästerskapet.  
Nu har de tagit ut sin senaste trupp och inlett 
årets Europamästerskap, som spelas i 
Slovenien och nu går in i nya spännande 
faser.  
Det känns fantastiskt att vi har träffat rätt med våra gäster och pristagare. Bara en sådan sak borde inspirera våra 
medlemmar att verkligen ta chansen att komma till våra sammankomster och möta antingen etablerade 
lundaprofiler eller kommande sådana. Minns devisen, ”kom ihåg var ni hörde det först…” 

En av de uttagna spelarna till Europamästerskapet är ingen mindre än 
Lugis unga lovande Tyra Axnér, just det, dotter till Tomas. Denna 
säsong har hon valt att spela för danska Nykøping Falster HK.  
Som ni kanske minns så utsågs Tyra Axnér till ungdomsstipendiat av 
Idrottsgillet 2019 och nu har hon tagit ytterligare ett stort kliv i sin 
karriär. Idrottsgillet säger så klart lycka till! 
Tänk vilket lag Lugi hade kunnat ha om klubbens alla utlandsproffs 
varit tillgängliga, inte minst nu när Isabelle Gulldén finns med i Lugi 
sedan i höstas.  
På tal om Johanna Wiberg kan vi informera om att hon i höstas av PIL i 
Lund utsågs till att få en inskription utanför entrén till arean, 

utmärkelsen som går under benämningen 
”Square of Fame”. Där finns nu sex plattor, 
två från 2020 (Uno Danielsson och Anna 
Laurell Nash), två från 2021 (Rolf Edling 
och Lena Andersson) och två från 2022 
(Sten Sjögren och Johanna Wiberg). Ta 
och kolla in dessa nästa gång ni kommer 
till Idrottsgillet. 
 
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. 
 

 

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


