
Med Gunnar Mueller på Vallgårdens GK
I höstas hade vi besök av Gunnar Mueller på Arenan i Lund. Han kände sig krasslig då och vi
avslutade därför mötet innan han kom till att dela med sig av tips för att förbättra golfsvingen.
Det tog vi istället igen torsdagen den 15 april 2021 då Gunnar kom till vår träff på Vallgårdens
GK. En skara om ca 20 personer var samlade som nogsamt följde de restriktioner som utfärdats
pga pandemin.

Gunnar Mueller in action inför imponerade åskådare.

Gunnar inspirerade oss till att känna glädjen i att spela golf. Konstigt nog är det ju så att även
om man har högt handicap så kan spelet vara roligt ändå. Han berättade förstås om sin husgud
Ben Hogan, bl a om sitt möte med Ben 1988. Mellan varven slog han perfekta slag med allt från
wedge till driver och fick det att se hur enkelt ut som helst. Det gäller att kunna svinga klubban
avspänt så att man får fart och roterar med den framåt. För att slå längre är det enkla receptet
att svinga snabbare. För oss som är äldre gäller det därför att hålla igång med gympa för att
kroppen ska klara av detta.

Gunnar är trots sina 73 år fortfarande aktiv som instruktör på Österlens GK. Han sänkte för
övrigt sitt hcp från 5,1 till 5,0 förra veckan. Att han är en legendar inom golfen bevisas även av
att Svensk Golf i sitt senaste nummer i en artikel om golfbanorna i Skåne uppmanar läsarna att
ta lektioner av Gunnar. En bild av Gunnar finns med som illustration till den texten.

Träffen som hölls i ett soligt väder avslutades med förtäring av baguetter och dricka därtill.



Flera bilder från träffen.



Möte med Ljubomir Vranjes
Den 1 juni lättade restriktionerna för pandemin och det blev tillåtet att ha evenemang med 50
personer sittande inomhus. Idrottsgillet var snabbt på bollen och ordnade en träff med Ljubomir
Vranjes torsdagen den 3 juni. Ljubomir har vunnit det mesta både som spelare och tränare. I ett
mycket givande och öppenhjärtligt samtal med Emme Adebo delade Ljubomir med sig av sina
erfarenheter från ett långt liv inom handbollen.

Många skratt blev det, men även en hel del allvarsord.       Foto Kenneth Landgren

Ljubomir kom till Redbergslid i början av 90-talet och var med om att vinna 5 svenska
mästerskap innan han blev proffs 1999. Att Redbergslid var så så bra berodde mycket på att
tradition och klubbkänsla satt “i väggarna”. Spelare och ledare brann för klubben och laget. Det
är något Ljubomir arbetar för att få fram i sin roll som tränare. Han tycker att den här brinnande
viljan är något som nu ofta saknas hos svenska spelare.

Just nu coachar Ljubomir Sloveniens landslag och när det gäller klubblag hintade han om att det
kommer att bli ett topplag någonstans ute i Europa nästa år. Magnus Wieslander är den bäste
han spelat med och Tobias Karlsson den bäste han tränat om man väger samman rollerna som
spelare, ledare och person.

Ljubomir berättade att han kommer att vara TV-kommentator under OS-handbollen, vilket var en
nyhet som inte är officiell ännu. En nyhet för de flesta var också att han utvecklat en handboll för
barn som är greppvänlig och av god kvalitet. Den säljs nu i 16 länder.

Ett videoklipp från mötet kan ses via nedanstående länk + flera bilder på nästa sida.

Idrottsgillet - Ljubomir Vranjes 210603 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=dwfpbT21t04&t=703s


Ytterligare några bilder från Kenneth Landgrens kamera



Möte med Åke Stolt
Höstens första möte hölls på Sparbanken Skånes Arena den 6 september 2021. Gäst var Åke
Stolt, tidigare sportchef på Sydsvenskan i många år och numera krönikör på Idrottens affärer.
Han samtalade med Lasse Holmström och de pratade mest om fotboll ur olika aspekter.

De gamla arbetskamraterna från Sydsvenskan i trivsamt samtal inför 50 åhörare.

Åke har nyligen gett ut boken “Blomstermålaren”, där han berättar om fotbollsprofiler han haft
kontakt med och som haft någon typ av anknytning till Åtvidaberg. Titeln på boken anspelar på
kapitlet om Roger Magnusson (från Blomstermåla). Andra stora namn som finns med i boken är
t ex Pelé, Maradona, Gunnar Nordahl och Franz Beckenbauer .

Apropå Beckenbauer spelade han med Bayern Munchen i Åtvidaberg i Europacupen 1971,
Dagen innan match värmde de upp på Kopparvallen. Trevlig arena tyckte Beckenbauer, men
var är det matchen ska gå imorgon? Åtvidaberg vann med 3-1 och enligt Åke är den bland de
bästa matcher ett svenskt klubblag någonsin har gjort.

Sändningarna av fotboll på TV hade Åke synpunkter. Experterna låter som de vore tränare,
vilket är ointressant för de allra flesta som tittar. Och varför kommenterar man som om det vore
radio. Vi kan själva se att passningen går fram. På fråga om framtiden för OS är han tveksam till
om vinterspel kan fortsätta så länge till med tanke på det varmare vädret. Vad händer om
TV-bolagen drar ner på sina bidrag. Vill någon arrangera då?

En 15 min lång video från mötet kan nås via länken nedan.

Idrottsgillet - Åke Stolt 210906 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=4twK7715LD4&t=527s


Johan Flinck - OS-handbollen i backspegeln
Sportjournalisten på Aftonbladet Johan Flinck var vår gäst den 22:e september 2021. I samtal
med Per Hällström berättade han om sina upplevelser av att ha varit på plats i Tokyo och
bevakat handbollen. Samtalet berörde också hur framtiden ser ut för dam- respektive
herrlandslagen samt en hel del övrigt som rör handboll.

Johan Flinck får ta emot en liten gåva överräckt av Michael Eng.

Johan berömde den öppenhet och vältalighet som Tomas Axnér visade. Det smittade av sig på
spelarna också. Glenn Solberg var mer tillknäppt och det smittade även det av sig på hans
spelare. En spelare som Johan saknar i landslaget är Simon Jeppsson. Man behöver ha en
riktig skytt som kan göra de lätta målen.

Då det gäller framtiden tror Johan mer på herrarna eftersom de har en mycket lovande kull med
spelare födda i början av 2000-talet. På damsidan är återväxten sämre. För övrigt gillar han inte
7 mot 6-spelet, men reglerna kommer att ändras så att avkast efter mål kan göras från en större
yta än idag.

En filmsnutt från mötet kan ses via nedanstående länk.

Idrottsgillet - Johan Flinck 20210922 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=C97_zAF_EtU


Staffan Olander och Beatles
Beatleskännaren Staffan Olander var vår gäst torsdagen den 21 oktober 20121 på Sparbanken
Skåne Arenan. Han berättade om sin fascinerande livsresa med betoning på sitt intresse för
Beatles, vilken han illustrerade med bilder, filmer, musik och intervjuer. Det är något han
dokumenterat också i boken “Staffan&Beatles” som gick att köpa efter framträdandet.

Staffan med sin bok flankerad av Kay Nilsson och Per Hällström. Foto Jan-Olof Eriksson

Staffans Beatlesfeber började 1967 när han lyckades komma med i Beatles engelska fanclub.
1973 deltog han i TV-programmet 10 000 kr-frågan. Efter vinsten där fick han som en bonus en
resa till London för att träffa Beatles producent George Martin. Det blev upptakten till en livslång
vänskap som har gett Staffan oanade möjligheter att  engagera sig i en mängd olika aktiviteter
rörande Beatles. Staffan har varit involverad i radio- och TV-program, böcker och
skivutgivningar, konserter m m. Man kan med fog säga att han vet mer om Beatles än någon
annan.

1989 var Staffan med i TV-programmet Kvitt eller dubbelt och han vann givetvis den gången
också. Först blev han dock underkänd eftersom han svarade att George Martin spelade
hammondorgel på en låt fast det stod John Lennon på skivkonvolutet. Efter att Martin intygat att
det var han som spelade skipades dock rättvisa. Som bonuspris vann han även denna gång en
resa till London där han fick träffa Paul McCartney. Både Ringo och Paul har Staffan för övrigt
träffat vid flera tillfällen. En videosnutt från mötet kan ses i nedanstående länk.

Idrottsgillet - Staffan Olander 211021 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=yPiwhABOlRc&t=1s


Som avslutning på den inspirerande träffen hade Per Hällström knåpat ihop 5 frågor med
sportanknytning till Beatles. Via länken nedan visas frågorna samt svaren på dessa. Staffan
klarade av det mesta, men det där med namnen på Liverpools båda stora fotbollsklubbar var
inte hans starka sida.

www.idrottsgilletlund.se/pdfer/StaffanOlander.pdf

Foto Jan-Olof Eriksson

http://www.idrottsgilletlund.se/pdfer/StaffanOlander.pdf


Besök av Tomas Axnér och Johanna Wiberg
Handbolls-VM för damer inleds i början av december. Vad kan då vara lämpligare än att bjuda in
förbundskapten Tomas Axnér tillsammans med sin assisterande förbundskapten Johanna
Wiberg. På ett välbesökt möte den 9 november 2021 hade duon ett intressant samtal med
Emme Adébo.

Emme flankerad av Tomas och Johanna.                                                          Foto Jan-Olof Eriksson

Sedan Tomas och Johanna tog över landslaget för drygt ett år sedan har spelarnas fysiska
status förbättrats i snitt 10% och det ska bli ännu bättre så småningom. Man har också arbetat
mycket med att skapa en kultur i laget med gemensamma värderingar då det gäller
träningsdiciplin och hur man umgås med varandra.

Efter fjärdeplatsen i OS i Tokyo i somras har båda fått mycket uppskattning. Tomas har varit
med om att när han gått på stan så har fönster öppnats av äldre damer som gratulerat. Stefan
Löfven ringde även och önskade lycka till under OS. Han och frugan såg alla matcherna, även
de som gick kl 4 på morgonen.

Inför den kommande VM-turneringen är lottningen ogynnsam, men kvartsfinal är målet till att
börja med. Där kan Frankrike eller Ryssland bli motståndare, vilka inte är helt lätta att möta. Det
stora målet på resan är att laget ska vara som bäst vid OS 2024.

En videosnutt från mötet kan ses  via länk nedan

Idrottsgillet - Tomas Axner Johanna Wiberg 211109 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=veSHq2PqUwQ&t=329s


Vid avtackningen bjöd vi på en överraskning. Tomas Axnér tilldelades Idrottsgillets Stora pris för
år 2021.

Tomas med statyett och diplom i handen.             Foto Jan-Olof Eriksson

Motiveringen till valet av pristagare är följande:

Tomas Axnér har genom sin gedigna bakgrund som handbollsspelare utvecklat en unik
kompetens inom handbollssporten. Med en aktiv karriär som började i Lödde HK, sedan i
både H43 och LUGI samt spel i Tysklands Bundesliga har han ett unikt rekord tillsammans
med Stefan Löfgren att göra över 1 000 mål i de båda högsta serierna i Tyskland och Sverige.
Som tränare har Tomas utvecklat sitt ledarskap först som assisterande tränare inom Lunds
båda elithandbollsklubbar för att sedan som huvudtränare för LUGI:s herrlag bland annat ta
laget till SM-final 2014 och även senare till semifinal. Som huvudtränare i LUGI har han
framgångsrikt utvecklat många talanger som sedan gått vidare i sina proffskarriärer
utomlands.
Sedan mars 2020 är Tomas förbundskapten för det svenska damhandbollslandslaget.
Som förbundskapten har han lyckats få ihop landslaget på ett mycket positivt sätt.
Med sin analysskärpa och sitt taktiska kunnande lade han grunden till landslagets
framgångar vid OS i Japan tidigare i år.
Vi önskar Tomas fortsatt framgång med landslaget, inte minst i kommande VM i Spanien.



Idrottsgillets julbord 2021
Så kunde vi efter 1 års uppehåll den 2 december återuppta vårt möte med det traditionella julbordet.
På valmötet omvaldes nuvarande styrelse och revisorer. I valberedningen avgick Anders Stenlåås
som ersattes med Tommy Jönsson.

Ungdomsstipendierna om 4 000 kr vardera delades ut till Nina Janmyr och Elna Widerström från
Poseidon SK. Båda är lovande simhoppare som förutom stora framgångar på juniorsidan även tagit
medaljer på senior-SM.

Stipendiaterna Elna Widerström och Nina Janmyr glädjer sig åt utmärkelsen de fått.

Som vanligt hände det en hel del annat också på träffen. Per Hällström, nyss hemkommen från
bordtennis-VM i USA, kunde berätta om de svenska framgångarna med guld i dubbel och silver
i singel. Han rapporterade till TT och var den ende svenske journalisten där fram till finaldagen
då det vällde in folk från svenska media.
Och så hade vi julquiz och utlottning av böcker vi köpt in av gäster som vi haft tidigare under
året (Ljubomir Vranjes, Åke Stolt och Staffan Olander) + biljetter till Lugi handboll. Kay Nilsson
uppmärksammade vi även p g a av att han tilldelats Svenska Handbollsförbundets högsta
utmärkelse. Den utmärkelsen fick även vår medlem Mats Andersson, men han var inte
närvarande.



Bilderna ovan och nedan har tagits av Jan-Olof Ericsson.

Per Hällström håller “hov” till bilder från bordtennis-VM.

Kay Nilsson och Göran Gustavsson samtalar om Kays hedersutnämning.


