
Idrottsgillet firade 30 år 
Den 24 oktober 1988 hölls det första mötet i Idrottsgillet.  
Måndagen den 24 september 2018 hade vi vår 217:e sammankomst och firade gillets 30 år ge-
nom att äta en lyxig buffé och kaffe med kaka.  
Vi hade även bjudit in tre celebra gäster, lundasonen och TV-meteorologen Mats Andersson, 
sportjournalisten Peppe Eng (även känd från Let’s Dance) och före detta fotbollsproffset och 
landslagsmålvakten Ronnie Hellström. 

 
Peppe Eng, Mats Andersson och Ronnie Hellström i en paus i sitt uppträdande. 

Den talrika publiken (55 personer) fick lyssna på en blandning av fotbollshistoria, sport och show 
från TV, samt varningar om vad klimatförändringarna kommer att innebära. Det gav upphov till 
många skratt, men även till en del eftertanke. 

Då Ronnie berättade om sin karriär förstod man att han under 1970-talet var en av världens bästa 
fotbollsmålvakter. Det första många tänker på är ändå hans insläppta mål mot Italien i Mexiko-VM 
1970.  
Mats har dock undersökt väderförhållandena den dagen då matchen spelades i Toluca. Den höga 
höjden på 2500 m gjorde att lufttrycket blev annorlunda och att bollen då fick en konstig bana. 
Gräset var också annorlunda, vilket påverkade studsen. Skottet som Ronnie släppte in var därför 
mycket svårare att ta än vad det såg ut att vara. Det var alltså ingen miss som Ronnie gjorde. 



Peppe Eng har varit sportjournalist på radio och TV4 i över 40 år, men han är ändå mest känd för 
att ha varit med i “Lets dance”. Peppe visade ett filmklipp från programmet där han gör sitt första 
framträdande i en cha-cha. Det hade domaren Tony Irving mycket roligt åt. Lika glad var han dock 
inte när Peppe hängde kvar i programmet vecka efter vecka. Det gick så långt att han uppmana-
de folk att inte rösta på Peppe för att denne förstörde programmet. 

Mats blandade in lite allvarsord i uppträdandet genom att beskriva vad klimatförändringarna  
troligen kommer att innebära. Havsnivåerna kommer att höjas och vi får vänja oss vid att det blir 
långa, torra perioder följt av långa blöta.  

Lasse Holmström var toastmaster under jubileumskvällen och han intervjuade grundarna till gillet, 
Calle Erlandsson och K Arne Blom. När de tänkte tillbaka på de 30 åren så var det särskilt ett 
möte 1991 med rubriken “Rekordförsök” som de ville framhålla. Våra gäster då var Gunder Hägg, 
Arne Andersson och Lennart Strand. Det var första gången sedan 1940-talet som dessa herrar 
träffades. 

 
Lasse Holmström i samspråk med Calle Erlandsson och K Arne Blom. 

Ett filmklipp från mötet kan ses i nedanstående länk: 
https://www.youtube.com/watch?v=4sl28F_wteo&t=682s

https://www.youtube.com/watch?v=4sl28F_wteo&t=682s

