Besök av Peo Bengtsson
Torsdagen den 23 januari 2020 hade vi besök av Peo Bengtsson, mannen som troligen är
den som gjort mest i världen för att utveckla och sprida orienteringssporten. Han har sedan
ungdomen själv varit en duktig orienterare med SM-guld och landslagsuppdrag på
meritlistan. På äldre dagar har han deltagit i veteran-VM och hittills har det blivit 15 guld där.

Peo Bengtsson ser ut att ha berättat en av sina anekdoter från sitt liv som orienterare.
Förutom att tävla själv har Peo sysslat med det mesta inom orienteringen. Han har bl a
ritat kartor, lagt ut banor och varit tävlingsledare. Hans arrangerande av resor har bidragit
till att orienteringen spridit sig ut över världen. Förra året ordnade han den 52:a resan. Det
internationella orienteringsförbundet som bildades 1961 med 11 nationer har nu 75
nationer som medlemmar, vilket i hög grad är Peos förtjänst.
Det Peo kanske är mest känd för är att han är en av två initiativtagare till O-ringen. Denna
flerdagarstävling startade 1965 och då deltog 156 personer. Numera deltar ca 20 000 från ca
40 nationer varje år.
Ett klipp från mötet kan ses via nedanstående länk:
https://www.youtube.com/watch?v=sCh7Ecyx8TU&t=8s

Träff med Lugis guldlag från 1980
Fredagen den 28 februari 2020 återsamlades Lugis herrlag från 1980. Laget är det enda som
vunnit SM-guld i Lugi handbolls historia. Nästan alla var där och under ledning av Lasse
Holmström fick vi ta del av många muntra minnen från den tiden.
Mötet inleddes med att ett årsmöte hölls. Därefter höll Lugi handbolls ordförande Peter
Andersson ett hyllningstal till guldlaget. Från Idrottsgillets sida vill vi tacka Lugi för att klubben
delade ut fribiljetter till kvällens match. Ett tack också till Sparbanken Syd som sponsrade
träffen.

Det gamla gänget är samlat med Anders Jönsson, Håkan Adler, Sten Sjögren och Claes Ribendahl till
vänster och Bertil Andersén, Eero Rinne och Göran Gustavsson på första parkett.

Ett bildspel från den avgörande finalmatchen mot Ystads IF rullade innan maten. En filmsnutt
från det dramatiska slutet visades även innan presentationer och intervjuer tog vid.
Varför gick det då så bra 1980?
- Många duktiga spelare (10 med meriter från A-landslaget + några från U-landslaget)
- Bra träning med bra tränare
- Kontinuitet (samma ledare och stomme bland spelarna i flera år)
- Fin sammanhållning
Man umgicks vid sidan av planen och klubben satsade på fina resor efter säsongen istället
för att premiera spelarna med pengar.
Två filmklipp från mötet kan ses via nedanstående länkar:
https://www.youtube.com/watch?v=lrLkHhgvT4Q&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=oT1E-r5DRik
På nästa sida finns några av de foton som Kenneth Landgren tog under mötet.

Peter Andersson läser vad som står i hans mammas kalender för matchdagen den 1 april 1980.

Tomas Gustavsson verkar ha något viktigt att säga med tanke på de miner Per Ranstad, Håkan
Claesson, Kenth Berg och Erik Widmark visar upp.

Övriga bilder som Kenneth tog kan ses i hans inlägg på Facebook via länken nedan:
https://www.facebook.com/kenneth.landgren.1/posts/2730468883667472?notif_id=1582970698455525
&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged

Friluftsmöte på Skryllegården
Så har vi i Idrottsgillet äntligen börjat med våra möten igen. Torsdagen den 24 september 2020
träffades vi utomhus på Skryllegården, vilket får anses vara ett säkert alternativ så här i
cononatider. Jenny Gustavsson informerade oss om verksamheten och vilka framtidsplaner
som finns. Hon är verksamhetsansvarig på Friluftsfrämjandet, vilka driver verksamheten.

Jenny Gustavsson ger oss en intressant inblick i verksamheten på Skrylle.
Skryllegården har ca 700 000 besök årligen och är därmed den mest besökta
friluftsanläggningen i Sverige. Mycket p g a coronan har antalet besök i år ökat med 26 %.
Från att ha varit ett mål mest för motionärer lockar nu anläggningen även t ex barnfamiljer,
skolklasser, pensionärer och naturälskare. Det finns 20 km preparerade spår, varav 10 är
elbelysta. Dessutom finns 11 km avsett för mountainbikeåkning. För 5 år sedan invigdes även
Skånes största utegym.
Framöver kommer mycket att hända. Lunds kommun har anslagit 49,9 miljoner, vilket i första
hand ska bekosta ett nytt och betydligt större Naturum. Det ska byggas i vinkel mot
huvudbyggnaden och vara klart 2022.
Efter informationen vidtog en tipsrunda där Per Hällström knåpat ihop kluriga frågor om olika
profiler inom idrotten i Lund. Lasse Holmström och Tony Forsberg stod som vinnare och fick
mottaga en gratis lunch vid kommande möte. Avslutningsvis hade styrelsemedlemmar fixat
med grillning av korv och hamburgare. Det satt bra efter att fått upp aptiten med
tipspromenaden.

Se flera bilder på nästa sida.

Grillpersonalen har koll på läget.

Samling vid grillplats “Skogsmulle”.

Gunnar Mueller - Sveriges första golfproffs
Torsdagen den 15 oktober 2020 hade vi besök av Gunnar Mueller, årets spelare 1971, vårt
första proffs på Europatouren, förste svensk att klara cutten i British Open med mera.

Göran Gustavsson lyssnar intresserat på vad Gunnar Mueller har att berätta.
Gunnar Mueller har varit med om det mesta inom golfen sedan början av 60-talet och de
senaste 40 åren har han verkat som pro/instruktör. Det är något han fortfarande brinner för och
det gör att han känner att han kan betala tillbaka till golfen för allt den gett honom själv. Att
Gunnar fortfarande kan spela golf bevisade han förra året då han vann klubbmästerskapet på
Österlens GK efter att ha gått sista ronden på sin ålder, d v s 71 slag.
När man pratar med Gunnar så är det ofrånkomligt att komma in på Ben Hogan som är en
husgud. Gunnar har skrivit en artikelserie om Ben Hogans liv i Svensk Golf 1997 nr 6 - 9. Via
dess hemsida kan man få fram denna intressanta läsning.
Meningen var att Gunnar skulle avsluta med några svingtips. Tyvärr hade han ätit något
olämpligt som gjorde att vi fick avsluta lite i förväg, men det vi fick höra var gott nog.
En filmsnutt från mötet kan ses via nedanstående länk:
https://www.youtube.com/watch?v=MpTN3W9w_7w

