Är du sugen på comeback?
Tisdagen den 23 januari 2018 gästades Idrottsgillet av Kim Ekdahl du Rietz, handbollsproffset i
Tyskland, som under uppmärksammade former lade av förra året.

Kim Ekdahl du Rietz i samtal under lunchen med Emme Adebo och Tommy Jönsson.
Hela 60 personer (bland topp 5 i besöksantal genom åren) kom för att lyssna på när Kim samtalade med Lasse Holmström om då, nu och framtiden. Kim gjorde sin senaste match den 10
juni 2017. Redan flera år dessförinnan började han tänka på att sluta, eftersom lusten till handbollen minskade år för år. Lustigt nog identifierar han sig mer med handboll idag än när han
spelade. Det han saknar är främst den gemenskap som fanns i handbollslaget. I vår ska han
ta upp handbollsträningen igen i ett franskt div 3-lag som tränas av en god vän. Något matchspel
är dock inte aktuellt. I första hand är han där för att träna på franska språket och lära sig mer
om vin.
Kim är mycket språkintresserad och chansen att få lära sig nya språk styr mycket vad han
Kommer att göra framöver. Det är tänkbart att han kombinerar detta med handboll. Det
troligaste är dock att han till hösten flyttar till Moskva för att lära sig ryska utan något handbollande. Han har en del besparingar att ta av. I Rhein-Neckar Löwen, där Kim spelade,
hade ingen spelare under 10 000 € netto i månaden.
Se ett klipp från samtalet i nedanstående länk:

https://www.youtube.com/watch?v=z42j4H-m5ks
Flera bilder från mötet kan ses på nästa sida.

Möte med Percy Nilsson
Måndagen den 26 februari 2018 gästades Idrottsgillet av Percy Nilsson. I ett samtal med Lasse
Holmström pratade han öppenhjärtligt om bl a succéåren med Malmö IF, som ledde till SM-guld
1992 och 1994, samt byggandet av Malmö Arena. Värvningen av Pekka Lindmark 1988 var den
viktigaste pusselbiten för de fortsatta framgångarna för Malmö IF. När det gäller bygget av
Malmö Arena var det mycket diskussioner om att Percy hade skott sig genom att sälja marken
vidare med god vinst. Det som är mer okänt är dock att han hade ett vite om 360 miljoner om
inte arenan blev byggd.
Arenan är idag lönsam, vilket är ovanligt för de stora arenorna i Sverige. Förutom hockey
och olika evenemang bokas arenan också mer och mer för konferenser. Samarbetet med
det närliggande hotellet (som Percy också äger) ger goda synergieffekter. Trots sina 75 år
har Percy flera stora byggprojekt på gång. Hotellet ska byggas till med ytterligare 100 rum.
Vidare kommer kontor och bostäder att byggas på egen mark intill arenan.

Som vanligt välbesatt på mötet. 59 st innebär delad 5:e plats för mest besökta möten genom tiderna.

På Percys restaurang på arenan är den populäraste lunchrätten “Percys köttbullar”. Då kommer
det alltid några hundra extra ätande. På fråga avslöjade Percy det hemliga receptet och det är
enligt följande:
- Fläskfärs
- Mosad potatis
- Stekt hackad lök
- Ägg
- Kinesisk soja
- Salt och peppar
Ett filmklipp från mötet kan ses i nedanstående länk:

https://www.youtube.com/watch?v=GfTl0xu5uI4

Hur var det på OS?
Andreas Matz, son till klassiska ”Skägget” Edvard Matz och Expressen-profilen Kerstin Matz,
började på Radiosporten 2009 efter många år på P3 och P4.
På mötet med Idrottsgillet den 20 mars 2018 inför 31 medlemmar och gäster i VIP-rummet i
gamla Idrottshallen - medan volleybollträning pågick i nere hallen och boxare som värmde
upp på läktarna - berättade Andreas Matz om OS-veckorna i sydkoreanska PyeongChang,
om guldintervjuerna och varför han missade Hanna Öbergs guld i damernas 15 km skidskyttet, en av de största svenska sensationerna i olympiska spel.
- Det var för kallt ute och ingen trodde väl på ett svenskt guld i skidskytte…
Det blev också ett snack om de pågående SM-slutspelen i ishockey och handboll, som
Andreas givetvis ska bevaka, liksom om de kommande fotbollsallsvenskorna för herrar och
damer, som han givetvis också kommer att sitta i radiohytten och rapportera om. Dessutom
om fotbolls-VM i Ryssland 11 juni-15 juli med Andreas på plats hela tiden, eftersom han inte
har små barn hemma.

Andreas och Lasse ser ut att vara “taggade” inför mötet.

Hans tips:
Växjö tar hem hockeyguldet, Kristianstad och H65 Höör får lyfta bucklorna i handboll, favorittippade Malmö FF och Linköping håller hela vägen i fotboll och Frankrike tar hem fotbolls-VM.
Ett klipp från samtalet kan ses via nedanstående länk:
https://www.youtube.com/watch?v=z2kwPjZZ9jg

Vem vinner kampen om Lund ?
Torsdagen den 5 april 2018 gästades Idrottsgillet av tränarna för Lunds BK, Stefan Jansson,
Och Torns IF, Richard Ringhov. Bägge lagen är nykomlingar i herrarnas div 1 södra i fotboll.
Båda tränarna har lång erfarenhet, såväl som spelare som tränare. Richard tilldelades Idrottsgillets Stora pris förra året för sina insatser som tränare i Torn. Stefan har bl a spelat några
matcher i allsvenskan för Djurgården samt även i Kina och Polen. Stefan kommer från Köping
och är utbildad konditor. Som ett kuriosum kan nämnas att han då var med om att baka världens
längsta smörgåstårta. Filmen “Tårtgeneralen”, som går för fulla hus på bio nu, handlar just om
detta.

Lasse berättar här om vilka problem det ökande spelandet innebär för idrotten.

Torn spelar på naturgräs på Tornavallen och laget kännetecknas av stark vilja och laganda.
Man spelar gärna med få passningar och långa bollar. Ambitionen är att helheten i klubben
ska fungera. Man ska ha en verksamhet som växer och som medlemmarna trivs i. Lunds BK
spelar på konstgräs på Klostergårdens IP. Laget spelar en teknisk fotboll med mycket kort-

passningar. Ambitionen är att fostra egna spelare så mycket som möjligt. Richard och Stefan
tror att båda det egna och den andres lag kommer att klara sig kvar i serien. Bägge tror att
det skulle vara möjligt att få fram ett allsvenskt lag från Lund någon gång, men för att det ska
ske måste det finnas sponsorer som går in med mycket pengar.
Lasse tog upp problemet med matchfixning och refererade ur den nyligen utkomna boken
“Matchfixning - hotet mot nationalsporten”. Spelandet på framför allt fotboll ökar stadigt och
därmed risken för fusk. Richard berättade som ett exempel att enbart spelet på lördagens
match mellan LBK och Torn beräknas uppgå till 20 miljoner kr. Klubbarna har fått utbildning
för att kunna vara uppmärksamma på tecken på om någon i laget verkar vara i farozonen för
att påverka en match som gynnar någon som satsat pengar. Spelarna i bägge lagen har fått
skriva på och försäkra att de inte satsar pengar på det egna lagets matcher.
En timme efter vårt möte presenterades ett lagförslag, som ska upp i riksdagen i juni, om att
kriminalisera matchfixning med maxstraffet sex års fängelse. Efter att hört skräckhistorier på
dagens möte känns det ändå som en viss lättnad att statsmakterna börjat ta detta på allvar.
Ett filmklipp från mötet kan ses i nedanstående länk.
https://www.youtube.com/watch?v=XcfvkI72DgQ&t=715s

Besök på Flyinge Kungsgård
Måndagen den 14 maj 2018 samlades 34 deltagare i Flyinge för att få en guidad visning av
den berömda hästanläggningen. Vår guide Erik Johansson hade jobbat där i många år och
han berättade engagerat, särskilt om historiken som lagt grunden till dagens anläggning.

Guiden Erik Johansson i samspråk med Tommy Jönsson.

Skåne blev svenskt i freden 1658 och som en följd av det startades ett statligt stuteri i Flyinge
1661 för att tillgodose statens behov av hästar till armén. Det är ett stuteri ännu idag och den
mest meriterade hästen från stuteriet hette Piaf. Han vann OS-guld i dressyr 1972. Det bedrivs
nu också yrkessutbildningar för att bli hovslagare, beridare och unghästtränare. På universitetsnivå finns hippologprogrammet (man kan då bli t ex stallchef eller ridlärare). På gymnasienivå
finns även utbildningar med hästanknytning.
Anläggningen förnyas och moderniseras ständigt, mycket med hjälp av sponsorer. Ett stall
med datorstyrning är nyligen tagen i drift. Den stora ridhallen är också relativt ny. Den rymmer
2 200 sittande åskådare, vilket är behövligt vid stora internationella tävlingar.
Flera bilder, tagna av Anders Lindskog, finns på nästa sida.

Idrottsgillet firade 30 år
Den 24 oktober 1988 hölls det första mötet i Idrottsgillet. Måndagen den 24 september 2018
hade vi vår 216:e sammankomst och firade gillets 30 år genom att äta en lyxig buffé följt av
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 f d 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 VM i Mexico 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 annorlunda också, 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 uppmanade 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 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 Arne Andersson, Gunder
Hägg, och Lennart Strand. Det var första gången sedan 1940-talet som dessa herrar träffades
alla tre.

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

Kan vi lita på idrotten?
Idrottsgillet hade sin 217:e sammankomst den 24 oktober 2018. Vid borden på Arenan satt
49 personer med god inblick i idrotten som ledare och spelare. På scenen satt journalisterna
Jens Littorin på Dagens Nyheter och Magnus Svenungsson på Uppdrag Granskning i
Sveriges Television och berättade om en idrottsverklighet de 49 knappt trodde var sann.

Magnus Svenungsson och Jens Littorin på scen tillsammans med Lasse Holmström.

De berättade om uppgjorda matcher både här, där och i Lund, märkliga resultat, frivilliga röda
kort, matchprotokoll som ändrats i efterhand, påtryckningar och hot, kopplingar till kriminella
nätverk - och inte minst om miljoner och åter miljoner som omsätts i det som kallas matchfixning och som de två grävande journalisterna skrivit boken ”Matchfixarna” om.
- Nu har vi doping som ska förbättra resultat och matchfixning där man ska göra sitt sämsta.
Det är en märklig idrottsvärld vi lever i, sammanfattade Magnus Svenungsson - och de 49
vandrade ut i den skånska oktoberstormen och nog funderade på om det som hände i matchen
de såg senast var sant…
Ett klipp från mötet går att se i via nedanstående länk:
https://youtu.be/Xr-WFsuYL1A

Fråga Lund - om handboll
Måndagen den 12 november 2018 gästades Idrottsgillet av tränarna från Lugis herr- och damlag
i handboll, Tomas Axnér respektive Dragan Brljevic. Tillsammans med Lasse Holmström pratade
de om hur det går för deras respektive lag och vad de tror om de kommande mästerskapen,
EM för damer och VM för herrar.

Lasse Holmström har ställt en fråga till Tomas Axnér medan Dragan Brljevic väntar på sin tur.

Både Tomas och Dragan är relativt nöjda med sina lag så här långt. Till slutspelen i vår ska
de dock ha blivit betydligt bättre. När det gäller EM för damer tror Dragan att Sverige kommer
att hamna på 5 - 8 plats. Favorit till segern är Norge. En spelare han saknar i truppen är Clara
Monti Danielsson.
Tomas tror att herrarna har goda chanser att komma till semifinal i VM. Troligen möter man
Norge i kvartsfinal och det är en 50/50-match. Spanien och Frankrike är de två bästa lagen.
Tomas hade gärna sett att Alfred Jönsson blivit uttagen. Han är en kommande världsspelare.
Gert Jeppson kompletterade samtalet på podiet med att berätta om sin sonson Simons tillvaro
i det tyska storlaget Flensburg. Där är det en helt annan hierarki än i svenska lag. Två äldre
spelare kan göra massor av misstag utan att bli utbytta. Missar Simon tre skott i rad blir det
bänken resten av matchen och han får dessutom bara skjuta hoppskott. Hans lagkamrat Jim
Gottfridsson är också hållen i strama tyglar. Lita därför på att de är sugna på att spela för
landslaget i VM och då få känna av en betydligt större frihet.
Ett filmklipp från mötet kan ses i nedanstående länk:
https://www.youtube.com/watch?v=wyYTUwjHQsA&t=589

Idrottsgillet - julbord och priser
Idrottsgillets sammankomst 219 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.

