Idrottsgillet - julbord och priser
Idrottsgillets sammankomst 220 tisdagen den 11 december 2018 samlade 53 deltagare.
Förutom julbord var det valmöte, prisutdelningar, frågesport samt samtal om Lundaspelen i
basket och handboll med anledning av att turneringarna 40-årsjubilerar.
På valmötet avgick Tommy Jönsson, Lasse Holmström och Tommie Sjölin från styrelsen. Till
ny president valdes Michael Eng. Per Hällström, Olof Jakobsson och Jan Järlid valdes in som
nya ledamöter. Avtackning av gamla ledamöter och bild på de nya finns längre ned.
Idrottsgillets Stora pris i form av en glasstatyett tilldelades Behrang Safari. Han har under en
lång fotbollskarriär bl a gjort 31 landskamper och vunnit 10 mästerskapstitlar i tre olika länder.
Behrang var dock sjuk varför han får mottaga priset vid annat tillfälle.
Ungdomsstipendierna delades ut till Titilayo Mossberg, Lugi gymnastik och Theodor Orban,
Lödde KK. . Titilayo vann i somras silver i truppgymnastik i JEM och Theodor har trots att han
är junior vunnit flera SM i kanot för seniorer. Han deltog även i somras i VM för seniorer.
Stipendiaterna belönades med 4 000 kr vardera.

Tommy Jönsson tillsammans med stipendiaterna Theodor Orban och Titilayo Mossberg.

Lasse Holmström intervjuade Per Björkman från Lugi handboll och Peter Kozak från EoS
basket med anledning av att Lundaspelen fyller 40 år. Den första årgången drog
handbollen 113 lag och basketen 30. I turneringarna efter jul och nyår är antalet lag uppe i
690 respektive 382. För handbollens del är Lundaspelen världens största turnering
inomhus. Lag från 34 olika länder har spelat handboll genom åren och basketen har
kommit upp i 30 länder.

Lasse Holmström tillsammans med från vänster Per Björkman och Peter Kozak.

De kvarvarande styrelseledamöterna (Kay Nilsson, Göran Gustavsson och Michael Eng) har
avtackning för de som slutar, vilkas insatser i styrelsen har betytt mycket för utvecklingen av
Idrottsgillet.

De nya i styrelsen presenterar sig, från vänster Per Hällström, Olof Jakobsson och Jan Järlid.

