Möte med Jens “Stopptid” Lind
Idrottsgillets möte den 24 januari 2017 hölls denna gång på Victoriastadion eftersom det
pågick renovering på Arenan. Lasse Holmström samtalade med Jens Lind, vilket varvades
med visningar av några inslag från programmet “Stopptid”.

Fotograf: Kenneth Landgren

54 personer deltog i mötet och av reaktionerna att döma var det mycket uppskattat. På
SVT Play kan man söka på “Jens Lind” eller “Stopptid” och hitta många guldkorn. Lasse
menar att “Guld-Greta - en hisnande kärlekshistoria” är det bästa Jens har gjort.
Jens hade med sig dokumentärer om “Solskensolympiaden” och “Sixten Jernberg” som
han sålde slut på. Två filmklipp finns från mötet, vilka kan ses från nedanstående länkar.
https://www.youtube.com/watch?v=x8dW1dO2TuQ
https://www.youtube.com/watch?v=Yml_F09NNiU

Idrottsgillet gästade MFF-museet
Den 1 mars 2017 besökte Idrottsgillet det nyöppnade MFF-museet beläget i Swedbank
Arena. Vi gjorde en intressant och lättsam rundvandring på museet guidade av Staffan
Tapper och Hans Zielinski.

Hans berättar om bilden på Sven Hjertsson,
som “nakenchockar” under en match i
Brasilien. Bilden spreds över världen.

Staffan berättar om den “demokratiske diktatorn”
Eric Persson stående bredvid ett porträtt av
honom.

Det bästa med besöket var nog ändå att vi fick byta om till MFF:s matchtröjor och tåga i
två led genom spelargången ut på plan. Detta gjordes till inspelat ljud med MFF-hymnen
och publikens jubel. Man behövde inte vara en fan av MFF för att känna att det var
mäktigt.

Lagbild på församlingen där vi flankeras av Hans Zielinski t v och Staffan Tapper t h.

Nedanstående bilder är tagna av Jan-Olof Eriksson.

Staffan Tapper “peppar” oss både utanför och på plan.

Beviset på den främsta prestationen genom tiderna av Malmö FF.

Vem styr fotbollen?
På Idrottsgillets 206:e sammankomst var Lars-Christer Olsson vår gäst. Han är ordförande
i Svensk Elitfotboll (SEF), vice ordförande i Svenska Fotbollförbundet(SvFF), nyvald
ordförande i europeiska ligornas intresseorganisation (EPFL)och tidigare
generalsekreterare i Uefa. I samtal med Lasse Holmström pratade han om tillståndet och
makten i svensk och internationell fotboll. Lustigt nog var det på dagen exakt för 10 år
(2007-04-03) sedan som Lars-Christer var gäst förra gången.

Lars-Christer i samtal med Lasse Holmström samt när Tommy Jönsson sköter avtackningen.

Vi fick bl a höra en hel del inside information om spelet bakom kulisserna i FIFA och Uefa.
Hade inte FBI intervenerat hade troligen Sepp Blatter varit ordförande i FIFA än idag.
Michael Platini var en katastrof som ordförande i Uefa. Han hade ett bekräftelsebehov
större än Björn Ranelids. Lennart Johansson var en bra ledare, men han skulle avgått
frivilligt och istället lotsat fram en lämplig efterträdare till posten som ordförande i Uefa.
Som ordförande i EPFL är hans mål främst att behålla de nuvarande nationella ligornas
status och motverka försöken från de största klubbarna att starta en egen superliga. Det
gäller även att påverka Uefa till att fördela intäkterna jämnare mellan medlemsländer och
klubbar så att inte de stora klubbarna roffar åt sig för mycket.
Se ett filmklipp från mötet i nedanstående länk
https://youtu.be/NngTFK_La4U

Vad har hänt med svensk tennis?
Den 9 maj 2017 gästades Idrottsgillet av den legendariske tränaren Jonte Sjögren, som
var en av männen bakom det svenska tennisundret på 80- och 90-talet. I samtal med
Lasse Holmström berättade han om sin syn på tennisen då och nu. Samtalet
kompletterades med att vi visade några filmklipp från den svenska tennishistorien samt
även lyssnade på delar av en radiodokumentär om Mats Wilanders vinst i Paris 1982.
Innan Jonte blev tränare var han en habil spelare som bl a spelade SM-final mot Janne
Lundqvist 1963 efter att dessförinnan slagit ut Ulf Schmidt. Som tränare är han känd för att
ha initierat och lett team SIAB under åren 1981 - 83. Teamet bestod av Mats Wilander,
Anders Järryd, Hans Simonsson och Joakim Nyström. Dessa spelare utvecklades alla till
världsspelare efter denna period. Sedan var Jonte Mats Wilanders personlige tränare
under den tid Mats vann sina sju Grand slam-titlar. Han har även varit Davis Cup-kapten
och -tränare under olika perioder.

En talrik publik om 45 personer lyssnade uppmärksamt till vad som sades från podiet.

Idag är bäste svenske herrspelaren på plats 209 på rankingen. Finns det något hopp om
bättring? Jonte menade att det krävs att förbundet kan få fram ekonomiska resurser så att
man t ex kan göra en ny satsning a la Team SIAB. Han tyckte också att några av de gamla
svenska storspelarna som nu är tränare utomlands istället kunde engagera sig i svenska
spelare för att ge tillbaka lite till svensk tennis av vad de själva fått stöttning med. Det
gäller även att få tennisen att framstå som ett bra alternativ när en pojke/flicka ska välja
vilken sport de ska satsa på. Oftast så skulle de kunna bli av elitklass oavsett vilken idrott
de väljer. Så det gäller att få dem att välja rätt.
Ett filmklipp från mötet kan ses via länken nedan.
https://youtu.be/j_SNEPA9SO0

Idrott till salu?
Björn-Anders Larsson, verksam vid IEC (Idrottsekonomiskt centrum) var vår gäst den 7
september 2017. I samtal med Lasse Holmström pratade de om olika aspekter som ryms i
begreppet “sports management”. Det handlar kortfattat om allt rörande idrotten utom själva
utövandet.

Björn-Anders Larsson i samtal med Lasse Holmström samt efter avtackning med vinpaket tillsammans med Tommy Jönsson.

En fråga som många föreningar brottas med är hur man ska kunna få större intäkter för att
utveckla sin verksamhet. Björn-Anders menade att det gäller för idrotten att utveckla
kombinationer med andra verksamheter än klubbens kärnverksamhet. Man ska kombinera
goda värden som folk är intresserade av. Det attraherar i sin tur media och sponsorer. Det
gäller dock att bevara essensen i den sport man bedriver så att inte den glöms bort.
En anna intressant fråga är om Lund har behov av att profilera sig som idrottsstad. Lund är
ju framstående på så många andra områden. Björn-Anders svarade otvetydigt JA på
denna fråga. I ranking av attraktiva städer eller universitet i världen är idrott en viktig faktor
för att placera sig högt. Det bidrar till att skapa kreativa städer som drar till sig innovativa
företag och människor. I Lund har tankar funnits på att skapa center för handboll och
kampsport, men de tågen verkar ha gått. Nu finns istället ideér om att försöka profilera
Lund inom folkhälsa/motion istället.
För att göra svensk fotboll konkurrenskraftig måste man tillåta bolagisering. Då kan några
av toppklubbarna få in kapital och konkurrera med andra ligor i Europa om spelarlönerna.
Som det nu är kan klubbar i konkursmässiga länder som Grekland erbjuda bättre villkor.
Ett filmklipp från samtalet kan ses via nedanstående länk:
https://www.youtube.com/watch?v=1Xm325Qnvp4&t=2s

Borta bra - men hemma bäst
Måndagen den 9 oktober 2017 gästades Idrottsgillet av fotbollsspelaren Behrang Safari.
Han började sin karriär i Lunds SK och gick sedan som junior till Malmö FF för att 2008 2016 vara proffs i såväl Basel som Anderlecht. Med sina 31 landskamper och 9
mästartitlar i tre länder är han en av Sveriges mest meriterade nu aktiva fotbollsspelare.
I samtal med Lasse Holmström berättade Behrang att han avbröt sitt kontrakt med Basel
ett år i förväg för att flytta hem och spela i Malmö FF igen. Anledningen till detta var hans
familjesituation där han och hans fru har autistiska tvillingar som idag är 6 år gamla. De
mår bättre av att komma hem till Sverige.
Behrang är född i Teheran och det ställde till vissa problem när han var på resa med
landslaget och mellanlandade i USA. Han blev kvarhållen och fick vänta med att flyga
vidare till dagen efter. När det gäller landslaget framgick det också att han gillade
Lars/Rolands ledarskap, men inte var någon större fan av Erik Hamrén.

Behrang och Lasse i samtal inför talrikt publikum om 51 personer.

Lars Rosenlind avtackas för sina
insatser med hemsidan.

Ett uttalande som förvånade var att Behrang redan som 23-åring slutade att läsa
matchreferat från sina matcher i tidningarna. Det är mycket press på elitspelare från olika
media och det tar onödig energi att bli engagerad i dessa. Behrang vet själv vad han gjort
bra eller dåligt.
Ett videoklipp från samtalet går att titta på via nedanstående länk:

https://www.youtube.com/watch?v=WRuqijYc7E0

Fjärde gången gillt?
Måndagen den 6 november 2017 gästades Idrottsgillet av Ola Månsson, handbollstränare
i H65 Höör damer, som sensationellt vann SM-guld i våras. Rubriken på träffen syftar på
om laget blir mästare igen - och Ola Månsson tar sitt fjärde tränarguld. Han har segrat med
Eslövs damer 2002 och 2003 och H65 2017.
I samtalet med Lasse Holmström berättade Ola bland annat om varför H65 kunde vinna
mot ”oslagbara” Sävehof, som kom till SM-finalen med åtta raka guld, i vårens SM-final.
En stor del i förklaringen låg i att spelarna var mer villiga att offra sig för att vinna, fick ut
mer energi på banan och spelade med hjärta och lagsammanhållning.
Ola var själv en duktig handbollspelare, men efter att ha fört Kävlinge till att nästan nå kval
till elitserien ville han göra något nytt. Han hoppades att Lugi eller H43 skulle höra av sig,
men det kom bara en fråga från Eslövs IK. Därför slutade han att spela och blev tränare
vid 27 års ålder.

Ola Månsson och Lasse Holmström i ett livligt och engagerat samtal.
Ola har tränat både herrar och damer i elitsammanhang. Han kan se flera skillnader:
Det är lättare att träna damer, de är mer ödmjuka och följer bättre de instruktioner som
tränaren ger. Damerna är också mer benägna att vilja vinna ära än pengar.
När det gäller att få gruppen att fungera höjer sig damer mer än herrar när lagandan är
bra, men presterar sämre när lagandan är dålig. Herrar kan då bortse mer från konflikter
och ändå koncentrera sig på spelet, enligt Ola.

52 personer färdigätna i väntan på att mötet ska börja.

Se ett klipp från samtalet i nedanstående länk:

https://www.youtube.com/watch?v=IOJK0VeVd3U

Idrottsgillet - julbord och priser
På Idrottsgillets sammankomst 211 måndagen den 4 december åt 57 deltagare julbord.
Dessutom var det valmöte, prisutdelningar, frågesport samt ett samtal med Roland Andersson.
Idrottsgillets Stora pris i form av en glasstatyett och de traditionsenliga 118 kronorna,
tilldelades Richard Ringhov, tränare för herrlaget i fotboll i Torns IF. Richard belönades i första
hand för att laget i år avancerade till div 1.
Ungdomsstipendierna till Tommy Anderssons minne delades ut till Andreas Henriksson, IFK
Lund fri idrott, samt Karl Wallinius, Lugi handboll. Andreas är 15 år och bäst i sin åldersgrupp i
slägga, diskus och kula. Karl är 18 år, ordinarie i Lugis A-lag samt U-landslagsman.
Stipendiaterna belönades med 4 000 kr vardera.

Richard väntar på att ge svar på tal.

Tommy Jönsson tillsammans med stipendiaterna.

Lasse Holmström gjorde en intervju med Roland Andersson. Roland berättade då för
första gången offentligt att han ska vara assisterande förbundskapten för Islands landslag i
fotboll till över VM nästa år. Några dagar senare fanns nyheten med i Sydsvenskan och
via TT med omnämnande av att det var på Idrottsgillet i Lund som det hela
offentliggjordes.

Roland Andersson i glatt samspråk med Lasse Holmström

Ett filmklipp från samtalet med Roland kan ses via nedanstående länk:
https://www.youtube.com/watch?v=1PwtlG3Nvk0
Några flera bilder från mötet:

President Tommy Jönsson hälsar välkommen.

Samtalet med Roland Andersson avslutades med att han ledde församlingen till att göra
VULKANEN. En upplevelse både för syn och hörsel.

