
Jörgen Persson är på besök 
Den 28 januari 2019 fick vi besök av den legendariske bordtennisspelaren Jörgen 
Persson. Han har bl a vunnit VM i singel och lag, fått bragdguldet, Victoriastipendiet och 
även blivit utsedd till hedersdoktor. Nu vid 52 års ålder är han regerande 
oldboys-världsmästare i singel och dubbel. Jörgen samtalade med Per Hällström och 
Göran Gustavsson och bjöd frikostigt på minnen från sin långa karriär. Den åskådliggjorde 
vi även med filmklipp och bilder på vita duken. 

 
Jörgen besvarar en fråga från Per inför den talrika publiken (62 personer). 
 
Vi kom förstås in på Jörgens stora konkurrent J-O Waldner. Jörgen har plusstatistik mot 
J-O (54-50). Att de har konkurrerat genom åren har varit en sporre som förlängt karriären. 
Att ta sig an nya generationer av kineser har också varit en drivkraft. En träningsresa till 
Kina som 15-åring fick honom att förstå vad som krävs för att nå toppen. Förebilder som 
Stellan Bengtsson och Kjell Johansson var inspirerande. Lägg därtill en stor portion 
envishet och en vilja att lära nytt så finns förutsättningar för att bli riktigt bra. 
 
Jörgen har nyligen gett ut sin självbiografi “Den snälla världsmästaren” och den gick att 
köpa efteråt. De 10 böcker Jörgen hade med sig räckte inte långt utan vi fick ta upp 
beställningar för att leverera flera böcker i efterhand. 
 
Se klipp där Jörgen bl a berättar om VM 1989, OS och J-O Waldner. 
https://www.youtube.com/watch?v=_JAyjlWI160&t=1s 
 
Se klipp där Jörgen berättar om sin medverkan i Mästarnas mästare. 
https://www.youtube.com/watch?v=mRKCJF9CSrI&t=8s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_JAyjlWI160&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=mRKCJF9CSrI&t=8s


Mitt liv som pressfotograf 

 
Måndagen den 4 mars 2019 fick vi besök av den kände pressfotografen Rickard Nilsson. 
Efter ett snabbt avklarat årsmöte berättade Rickard om sitt liv som pressfotograf till bilder, 
som verkligen var något utöver det vanliga. Det kom många frågor från publiken också 
rörande allt från kamerainställningar till integritetsfrågor. 
 

 
Rickard presenterar sig själv. 
 
Vi fick se ett antal bilder på olika idrottsstjärnor som t ex Pernilla Wiberg, Anja Persson, 
Carolina Kluft, Kajsa Bergqvist, Henke Larsson och Michael Ljungberg. Flera av dem kom 
Rickard nära, vilket gjorde att han kunde få till det där lilla extra i sina bilder. Pernilla utsåg 
honom till att ta de första bilderna på henne tillsammans med sin pojkvän Bödvar. 
 
Brottning är den idrott som är bäst ur fotosynpunkt med de kampsituationer som uppstår 
där. Något som Rickard tänker på i sin fotografering är att alltid ha med människor i 
bilderna och att det ofta är något speciellt med att få med deras uttryck i ögonen. 
 
Musik ligger Rickard varmt om hjärtat och han har fotograferat 1 800 - 2 000 artister 
genom åren. Sweden Rock har han bevakat i 20 år. Han visade ett antal av dessa 
bilderna, men även från den vanliga nyhetsrapporteringen. Då påven var på besök i Lund 
tog han en bild där påvens mössa håller på att flyga av. Den bilden publicerades i 117 
tidningar.  
 



Nedan finns två exempel från Rickards visning. Bilderna är tagna mot filmduken varför de 
inte gör fotografen rättvisa, men ändå... 
 

 
Brottningsförbundet var inte så glada i denna bilden. 
 

 
Kajsa Bergqvist var heller inte så nöjd (se skuggan).  
 
  



 

Möte med Staffan Lindeborg 

Den välkände sportjournalisten Staffan Lindeborg gästade Idrottsgillet måndagen den 8 
april 2019. Med 40 år på SVT hade han mycket att berätta i ett samtal med sin 
barndomskamrat Michael Eng. Innan dess delade vi ut Idrottsgillets Stora pris för 2018 till 
Behrang Safari, som först nu hade möjlighet att närvara. Vi fick då också höra senaste 
nytt då det gäller den skada han ådrog sig i helgen. 

 
Behrang visar upp sitt pris.         Staffan lägger ut texten för Michael och publiken. 
 
Staffan bestämde sig för att bli sportjournalist redan som 7-åring. Då var han med sin 
pappa och tittade på Sverige - Västtyskland i semifinalen i fotbolls-VM 1958. Lennart 
Hyland refererade från matchen och det hördes som ljuv musik för Staffan där han satt 10 
bänkrader nedanför kommentatorshytten. 
 
Staffan har bevakat otaliga OS- och VM-mästerskap när det gäller fotboll, ishockey, 
bordtennis och simning och då förmedlat många oförglömliga ögonblick då Sverige har 
vunnit medaljer. I VM i bordtennis 1989 vann Sverige mot Kina med 5-0, vilket var en stor 
sensation. Staffan fällde då den klassiska kommentaren: Sverige har rivit den kinesiska 
muren totalt! 
 
När Staffan tog över refererandet av bordtennis från Bengt Grive fick han av denne rådet: 
Var inte rädd  för tystnaden. Det är något Staffan försökt tänka på och som han menar 
flera borde ta till sig också. Som mentorer har Staffan främst haft Lars-Göran Björklund 
och Fredrik Belfrage. Själv driver han nu mediaträning för bl a expertkommentatorer. 
 
En utmärkelse som Staffan skattar högt är att han blev utsedd till 2018 års smålänning. 
Det är han i sällskap med sådana som Astrid Lindgren och Lena Philipsson. 
Ett filmklipp från Staffans framträdande finns i nedanstående länk: 
https://www.youtube.com/watch?v=HnrR8hddxoc 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HnrR8hddxoc


 

Besök på PGA golfbana i Bara 
När våren står i blom gör vi i Idrottsgillet gärna en utflykt. Tisdagen den 21 maj besökte vi 
därför golfanläggningen i Bara, benämnd som PGA National. Den är påkostad med två 
18-hålsbanor och ett ståtligt klubbhus som inrymmer möjligheter till konferens och 
övernattning. 

Efter att ha ätit en god och mättande lunch tog vi plats på uteserveringen där VD Jonas 
Edberg berättade och svarade öppenhjärtligt på de många frågor som kom. Jonas tillhör 
familjen Edberg som äger och driver Hooks herrgård. Han blev VD i slutet av förra året 
och tanken från ägarnas sida är att han med erfarenheterna från Hook ska göra PGA till 
en liknande succé. I dagsläget går anläggningen med förlust och har så gjort sedan 
starten. 

 
VD Jonas Edberg berättar inför en vetgirig församling. 

 

Ett hotell med 170 rum och stor SPA-avdelning kommer att stå klart 2022 och då finns 
förutsättningen för att vända till vinst. För att Jonas ska bli nöjd ska anläggningen 
fördubbla antalet greenfee-rundor under ett år från ca 26 000 till över 50 000. Då kommer 
man upp i nivå med vad Hook har. Då är man också beredd att arrangera tävlingar på 
Europatouren. Dessutom är tanken att en galoppbana ska anläggas i närheten och att det 
då byggs stallar för hästarna där. Det är Jägersro galopp som flyttar ut. Försäljning av ca 
150 tomter för villabebyggelse ska också ge intäkter. 

 

I dagsläget kostar en aktie 150 000 kr med en årsavgift på 12 000 kr. Då får två personer 
möjlighet att spela gratis på banan. Greenfeen varierar mellan 495 - 1 300 kr beroende på 
när man vill spela.  



 
Michael Eng sköter avtackningen med att dela ut en flaska vin som 

lämpligt nog har namnet “Birdie”. 

 

  



 

Guld eller blir det till sand? 
Tisdagen den 10 september hade vi besök av Daniel Andersson, sportchef i Malmö FF 
sedan 6 år tillbaka. Innan dess hade han en imponerande aktiv karriär med bl a 3 SM-guld 
med Malmö FF, 74 landskamper samt 6 år som proffs i Italien. 

 
Daniel Andersson besvarar en av många initierade frågor från Lasse Holmström. 
 
Lasse Holmström kom i sitt samtal med Daniel in på hans aktiva karriär, den allsvenska 
guldstriden och rollen som sportchef. Daniel var 3 år som proffs i Bari och gick därefter 
2001 till Venezia för en prislapp på 70 miljoner. Efter ytterligare 3 år flyttade han hem till 
Malmö FF redan som 27-åring. Att storebror Patrik återvänt till klubben var en bidragande 
orsak till att även Daniel gjorde så. Det betalade sig också direkt genom att MFF vann 
SM-guldet 2004. 
 
Den bästa värvningen Daniel gjort är att plocka hem Markus Rosenberg. Mycket av hans 
jobb som sportchef består i att ha koll på spelare som kan vara intressanta att värva. Han 
får ca 100 mail om dagen med förslag från agenter. Han har stor hjälp av ett dataprogram 
med vilket han kan välja ut en spelare och se honom i olika matcher . Han kan även välja 
ut olika situationer som nick eller frisparkar för att enbart se spelaren i dessa situationer. 
 
För övrigt anser Daniel att Malmö arena har den bästa gräsmattan i Sverige efter att man 
har lagt på hybridgräs. Detta underlag finns nu hos alla klubbar i Premier League och det 
lär komma till övriga allsvenska klubbar också. 
 
En länk till ett filmklipp från intervjun med Daniel finns nedan: 
https://youtu.be/GauS1liMikw 
 
 

https://youtu.be/GauS1liMikw


 

Hur bli en inspirerande ledare? 

Paul  Übelacker gästade Idrottsgillet den 10 oktober 2019. I samtal med Olof Jakobsson 
berättade han om ledare som har lyckats, vilket han även beskrivit i sin nyligen utkomna bok 
“Inspirerande ledare”. Paul har spelat handboll på elitnivå i Lugi och Sävehof i många år och 
nu arbetar han som konsult inom ledare- och verksamhetsutveckling. Han verkar bl a som 
coach i Malmö FF:s akademi. 
 

 
Olof i livligt samspråk med Paul. 
 
Ett av exemplen i Pauls bok är Rustan Lundbäck, Sveriges mest framgångsrike 
handbollstränare på klubbnivå med många SM-guld både med herr- och damlag. Han 
arbetade konsekvent med enkelhet. Ett enkelt spel är lättare att lära, det blir färre tekniska 
fel och nya spelare kommer fortare in spelet. Till detta ska då läggas att det också krävs 
hög individuell skicklighet och spelförståelse. 
 
Generellt kan sägas att goda egenskaper för en ledare är förmågan att kunna motivera 
och se till att hen inte är oumbärlig utan att organisationen klarar sig om hen slutar. En 
egenskap som kanske är  särskilt viktig är att ledaren har empati och bryr sig om 
medarbetarna/spelarna. Hen kan därmed även läsa av gruppen och anpassa sina 
åtgärderna. Den f. d. tränaren i Östersund, Graham Potter, har t ex sagt att den enda 
boken om ledarskap man behöver läsa är boken “Emotionell intelligens”. 
 
Ett filmklipp från samtalet kan ses via nedanstående länk: 
https://www.youtube.com/watch?v=lj-ep796-ZE&t=5s 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lj-ep796-ZE&t=5s


 
Besök av hockeyikonen Kenny Jönsson  
Måndagen den 18 november hade vi celebert besök av Kenny Jönsson, som bl a har 
vunnit dubbla OS-guld i ishockey. I samtal med Röglesupporten Anders Ebbesson 
berättade Kenny om hur allt började i Rögle, livet som proffs i Nordamerika, spel med Tre 
kronor i OS m m. Besöket blev mycket uppskattat och frågorna från åhörarna haglade 
både under och efter framträdandet. 
 

 
Kenny och Anders “in action”. 
 
När Kenny började spela ishockey var han inte särskilt bra på att åka skridskor. Han 
kompenserade då det genom att utveckla sitt spelsinne. Det är något som sedan har varit 
hans styrka under hela karriären. 
 
Av alla framgångar Kenny haft är det ändå året 2006 som sticker ut. Då vann han OS-guld 
och blev utsedd till turneringens bäste back. Alla dom bästa var med och han var i stort 
sett den ende spelaren som då inte spelade i NHL. Inför första matchen hade Tre kronor 
inte kunnat träna en enda gång för att utrustningen inte kommit fram, men det kanske var 
bra att få lite vila. Sedan vann Kenny VM-guld några månader senare utav bara farten. 
Värt att notera är att hans två år äldre brodern Jörgen var med om bägge gulden också. 
30 NHL-klubbar ville värva Kenny och en av klubbarna skickade t o m honom ett kontrakt 
där han själv fick fylla i vad han ville ha i lön. Trots alla lockelser stannade han kvar i 
Rögle för familjens skull. En kul liten detalj är att Kenny inför varje match 2006 lyssnade 
på Marie Fredrikssons låt “Den bästa dagen”, vilken gav honom en skön känsla och 
bidrog till att han presterade så bra. 
 
Ett klipp från samtalet kan ses via nedanstående länk: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mm59EYRgdxM 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Mm59EYRgdxM


Idrottsgillet - julbord och priser 

Idrottsgillets sammankomst 228 tisdagen den 10 december 2019 samlade 59 deltagare. 
Förutom julbord var det valmöte, prisutdelningar, frågesport samt nytt för i år: ett lotteri med 
fina priser. Dessutom samtalade Lasse Holmström med de gamla förbundskaptenerna Bertil 
Andersén och Caj-Åke Andersson om handbollen förr, nu och i framtiden. 
 
På valmötet valdes Michael Eng till president. Göran Gustavsson, Per Hällström och Kay 
Nilsson återvaldes som ledamöter. Nya ledamöter är Jan-Olof Ericsson och Lars Bosrup. Olof 
Jakobsson och Jan Järlid avgick ur styrelsen och avtackades därför. 
 
Idrottsgillets Stora pris i form av en glasstatyett tilldelades Axel Wallin från EoS basket. Han är 
projektledare för EoS Cares, som är en verksamhet inom EoS IK med syfte att underlätta 
integration och social etablering. Ungdomsstipendierna delades ut till Tyra Axnér, Lugi 
handboll och Hugo Törngren, IFK Lund bordtennis.  
 

    
Michael Eng med Axel Wallin          Tyra Axnér tillsammans med Hugo Törngren 
 
I samtalet med Bertil och Caj-Åke frågade Lasse bl a om deras synpunkter på handbollen förr, 
nu och i framtiden. Under deras tid  som förbundskaptener var Sveriges spelare amatörer, 
som arbetade eller studerade vid sidan av handbollen. Öststaterna, som var på topp då, var 
proffs där landslagen samlades och förberedde sig i månader före mästerskapen. Det 
förklarar mycket varför Sveriges framgångar under denna period var blygsamma. Under 
Bertils tid (1974 - 79)  håller han Claes Ribendahl som sin bäste spelare. Bertil jobbade hårt 
för att handbollen skulle bli en året runt idrott. Caj-Åke, (förbundskapten 1980 -82) tycker att 
målvakten Claes Hellgren var den absolut främste. Caj-Åke såg som sin främsta uppgift att få 
till en generationsväxling med spelare från U 21-landslaget, vilka vunnit EM-brons 1977 med 
Caj-Åke som ledare. 
 
Hur handbollen har utvecklat sig var båda i stort sett positiva till. Hur den kan komma att 
förändras framöver beror  mycket på domarnas regeltolkning enligt Bertil. Caj-Åke kan se att 
det kommer spel med halvplanspress, vilket han upplevt en gång då Sverige mötte Tunisien. 
Nuvarande regler för 7 - 6-spel är något som man kan skrota direkt också. 



 
 

 
Från vänster Caj-Åke, Bertil och Lasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


