
Möte med Lunds elitklubbar för basket,
innebandy och vollyboll
Den 14:e mars 2022 på Sparbanken Arena hade Idrottsgillet sin 240:e sammankomst. I Lund är
Lugi handboll den stora aktören som överskuggar övriga bollsporter. Men såväl basket,
innebandy och volleyboll har damlag i högsta serien. I Lasse Holmströms samtal med
företrädare för EOS Basket, IBK Lund och Lunds VK fick åhörarna veta hur dessa föreningarna
har utvecklats och vad de har för ambitioner för framtiden.

Michael Eng Idrottsgillet, Peter Ahlm Lunds VK, Björn Göransson EOS och Magnus Berglund IBK Lund
tillsammans med samtalsledaren Lasse Holmström. Foto Jan-Olof Ericsson

EOS basket har 1100 medlemmar varav många är engagerade i EOS Cares, ett socialt projekt
man bedriver ihop med bl a kommunen. 1989 färdigställdes EOS-hallen, som är helägd av
klubben och som betytt mycket för verksamheten.  Ambitionen är att även herrlaget ska
avancera och etablera sig, till att börja med i näst högsta divisionen, samt att man ska kunna
behålla 100 ungdomar på gymnasienivå i klubben.

IBK Lund bildades genom en sammanslagning av tre klubbar 2015. Man har idag 880
medlemmar. Man har bl a aktiviteter för flyktingar och parasport samt anordnar Lundalägret för
ungdomar på sommaren. Damlaget siktar på att kunna bli ett topplag i elitserien och målet är att
herrlaget ska nå elitserien också.

Lunds VK bildades 2009 genom en sammanslagning av två klubbar. Har idag ca 725
medlemmar, men man har 150 ungdomar på kö för att få plats. Klubben är ovanlig på det sättet
att man har ungefär lika många medlemmar i olika ålderskategorier upp till 65 år. Det är även
jämt fördelat mellan kvinnor och män. Ambitionen är att komma upp till 1000 medlemmar så att
bredd ger elit. Då kan både dam- och herrlagen vara topp 4 i Sverige.



Det som är gemensamt för klubbarna är att de alla önskar mer halltider för att kunna ta emot fler
barn och ungdomar. Även om man vill satsa på eliten så ska det ske i första hand med
“hemvävt” så att inte den övriga verksamheten och ekonomin äventyras. Någon konstaterade
att alla tre klubbarna borde vara föredömen utifrån vad RF föreskriver.

Som en bonus fortsatte sedan Lasse att intervjua Simon Dahl som är förbundschef över
Sveriges alla  landslag i volleyboll. Simon har själv deltagit i två OS i beachvolleyboll som paret
“Berg och Dahl”. Det svenska damlaget är topp 8 i Europa och i sommar kommer laget att spela
4 landskamper i Lund i European Silver League. Dessa kommer att sändas live i SVT.

Simon Dahl berättar om svensk volleyboll. Foto Jan-Olof Ericsson

Som en extra bonus så delade EOS ut fribiljetter. Vi kommer att bli erbjudna att gå gratis på
volleyboll och innebandy också. Det lönar sig att vara med i Idrottsgillet!



Möte med rallycrosstjärnan Klara Andersson
Idrottsgillet hade sin 241:e sammankomst den 20 april 2022. Denna gång var Klara Andersson
vår gäst och i hennes samtal med Lasse Holmström fick vi åhörare lära oss en hel del om den
för de flesta av oss okända sporten rallycross.

Michael Eng tillsammans med Klara Andersson och Lasse Holmström. Foto Jan-Olof Ericsson

Klaras föräldrar och syster har alla varit framgångsrika i rallycross. Så med den uppväxten var
det naturligt att Klara började köra gokart som 7-åring. Den nu 22-åriga Klara tävlar sedan 4 år i
rallycross i klassen för E-bilar. Förra året vann hon SM och kom 7:a på VM. Hennes mål är att
vinna VM och sedan på längre sikt gå över till att köra rally. Drömmen då är att få köra
Dakar-rallyt.

Tränar gör Klara mest i en simulator eftersom det inte finns några bra banor i Skåne. Det är
även viktigt att hålla sig i trim. Hon har en PT som särskilt kör övningar för nacke, mage och
armar. Eftersom det kan bli väldigt varmt i bilarna behöver hon även ha bra kondition.

Den viktigaste framgångsfaktorn är bilen. Vid testning gäller det att hitta de många inställningar
på bilen som passar just Klara. Ju bättre detta arbete görs desto större chans att vinna. Taktisk
blick för själva körningen är förstås något som har stor betydelse också. Det gäller att undvika
knuffar och trängningar. Reglerna kan liknas vid vad ishockey har. Axel mot axel är OK, men
inte påkörning bakifrån.

Klara avslutade med ge ett gott råd till oss vanliga bilister: Tänk på era medtrafikanter!



Möte med Peter Gerhardsson
Måndagen den 16 maj 2022 hade vi i Idrottsgillet nöjet att få träffa Peter Gerhardsson,
förbundskaptenen för det svenska damlandslaget i fotboll. Eftersom Arenan var upptagen höll vi
denna gång till i Stadsparkens restaurang  för lunch samt i cafe-delen för Peters samtal med
Lasse Holmström.

Michael Eng tillsammans med Peter Gerhardsson och Lasse Holmström. Foto Jan-Olof Ericsson

Peter var själv ingen oäven spelare. Under 80-talet spelade han 139 matcher i allsvenskan för
Hammarby och gjorde 49 mål. Han har tränat både dam- och herrlag i högsta serien och anser
inte att det är någon skillnad på att träna kvinnor eller män. Sedan 2017 är Peter tränare för
damlandslaget. När han började spelade de flesta i allsvenskan och var inte proffs. Nu är de
flesta proffs utomlands.

Peters sätt att leda ett lag går ut på att fokusera på det som är positivt. Han vill låta individen få
vara sig själv så långt det går utan att det går ut över gruppen. Att skrika ut order under match
till spelarna tror han inte på. Han hörde aldrig en tränare skrika något vettigt när han själv
spelade. Han är inte nervös under en match för han har ju möjlighet att göra förändringar och
påverka situationen. När han t ex tittar på sitt favoritlag Arsenal så kan han dock inte sitta still.
Då kan han bara hoppas.

Peter reser runt och besöker de utländska klubbar där han har spelare som är aktuella. Förutom



att se hur spelarna har det i sin vardag är det viktigt att knyta kontakter med klubbens tränare.
Att ha en god relation till dessa kan ha betydelse för hur de ställer sig till spel i olika
landskamper. Nu är det EM som står för dörren. I juli spelas mästerskapet i England och finalen
ska gå på ett utsålt Wembley stadium som rymmer 90 000 åskådare. Sveriges damer spelade
EM i England 1984 och då vann vi vårt hittills enda guld. Ett gott omen?

Peter Gerhardsson lyssnar på fråga från Lasse Holmström  Foto Jan-Olof Ericsson

Musik är ett stort intresse för Peter. Han har ca 3000 vinylskivor hemma. Favoriter är Eldkvarn
och Joakim Thåström.

En sammanställning av Peters karriär visas via länken nedan.

http://www.idrottsgilletlund.se/pdfer/SammankomstPeterGerhardsson.ppt

Ett videoklipp från mötet kan ses via länken nedan.

Idrottsgillet - Peter Gerhardsson 220516 - YouTube

http://www.idrottsgilletlund.se/pdfer/SammankomstPeterGerhardsson.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=8p2uBtGYQ0s


Besök på Jägersro Travbana
Tisdagen den 30 augusti 2022 gjorde 12 medlemmar ett besök på Jägersro  Travbana. Besöket
inleddes med en guidad visning av anläggningen.  Jägersro invigdes den 20 maj 1907 och är
landets äldsta arena för hästsport.  Den är landets enda kombinerade trav- och galopparena,
där travbanan omgärdas  av en galoppbana. Skånska Travsällskapet bildades 1923 och de
driver tillsammans  med Skånska Fältrittklubben verksamheten på Jägersro.

Varje år har man bl a tre stora travtävlingar som samlar stor publik: Hugo Åbergs Memorial,
Svensk Travderby och Müllers Memorial. Den första söndagen i  september varje år avgörs
Svenskt Travderby. Derbyt har körts sedan 1928 och  räknas som det största klassiska
loppet för fyraåriga varmblod. Hugo Åbergs  Memorial körs i juli och lockar världseliten och
uppemot 20 000 åskådare.

Vi gjorde en rundvandring bland de många stallbyggnaderna som idag har en låg
utnyttjandegrad. Tidigare hade många trav- och galoppstall sin verksamhet här  eftersom det
finns en träningsbana i anslutning. Idag har de flesta stallen egna  anläggningar runt omkring i
Sydsverige varför stallen bara används i samband med  tävlingsdagar.

Rundvandring med informativ guide (Foto: Jan-Olof Ericsson)

Till travsportens aktiva räknas hästägare, uppfödare, tränare, kuskar, ryttare,  lärlingar,
hästskötare och elever i travskolorna. Hästägarna är förutsättningen för  travsporten. När det
gäller tävlingshästar finns två huvudgrupper av hästägare. De  som har sin häst i träning hos
en professionell tränare, och de som har hästen i B träning (amatörträning).
Uppfödarna är en annan mycket viktig byggsten. De flesta uppfödarna bedriver  verksamheten
på egna gårdar, ibland tillsammans med hingsthållning, men det finns  också uppfödare som
inackorderar sina avelsston. Varje år föds det omkring 3 200  travhästar i Sverige.



Det finns två tränarlicenser, A eller B. A-licensen (professionella tränare) innebär att  de får
träna obegränsat antal hästar och är deras huvudsakliga yrkesverksamhet. B-licens innebär att
du får träna obegränsat antal hästar som du är företrädare eller  firmatecknare för, samt fem
hästar som ägs av andra personer.
Det finns ca 400 professionella travtränare i Sverige. Det krävs utbildning i flera steg  för att bli
proffstränare. De flesta proffstränarna kör även lopp, men allt fler lämnar  över det uppdraget till
specialiserade kuskar, så kallade Catchdrivers, som t ex Örjan  Kihlström eller Erik Adielsson.

Jägersro har en stark uppsättning hemmatränare. Totalt finns 26 A-tränare som har  ca 800
hästar i träning. Den klarast lysande stjärnan är Lutfi Kolgini, känd för sin avel  och uppfödning
samt yviga körstil. Han har idag mer eller mindre slutat med  kuskdelen och överlämnat den
delen till sönerna Adrian och Dante. En del minns  kanske Idrottsgillets besök hos Kolgini i
Vomb i september 2015. Idag är de mest  välkända kusk- och tränarnamnen på Jägersro
Joakim Lövgren, Thomas Uhrberg  och Per Nordström. Den mest vinstrika hästen på Jägersro,
Reveny, ägdes av Lutfi  Kolgini och sprang in 12 Mkr.

Vi fick också stifta bekantskap med en häst som tillhör en av Idrottsgillets  medlemmar: Anne
Merete Mellemsäter. Hästen (Famous Photo L.A.) placerade sig  senare som fyra i det loppet
hästen deltog i.

Anne Merete med sin häst (Foto: Jan-Olof Ericsson)

Spel på hästar omsätter idag 12-13 miljarder kronor och administreras av AB Trav &  Galopp
(ATG). Jägersros andel av den totala omsättningen är ca 10%.

Avslutningsvis fick vi en information om det Nya Jägersro. På det närmare 60 ha  stora
markområdet öster om den nuvarande anläggningen kommer inom några år  uppförandet av
ett nytt Jägersro. Med målet att skapa ett ledande hästcenter i  Europa anläggs bl a en 1400
meter lång och unik travbana, publikbyggnad,  travskola, servicebyggnad och ett



naturområde. Byggstarten är dock försenad  beroende på att beslutet av var den nya
galoppbanan ska placeras fortfarande är  oklar.

Deltagarna samlade framför travbanan (Foto: Jan-Olof Ericsson)

Besöket avslutades sedan i restaurangen med utsikt över hela travbanan. Där  avnjöts en
nattbakad högrev med ragu på paprika, lök, kummin, rödvinssky och  potatispuré.

Under kvällen spelades det på hästarna via uppkopplade mobiler och en del
småvinster gjordes.

Loppets odds studeras och vadslagning pågår (Foto: Jan-Olof Ericsson)



Möte med Isabelle Gulldén
Tisdagen den 27 september 2022 hade Idrottsgillet möte på Sparbanken Arena och vår gäst
denna gång var Isabelle Gulldén, en av världens bästa handbollsspelare de senaste 10 åren.
Inför en talrik publik fick vi höra henne berätta om sin karriär och livet som handbollsspelare i
samtal med Emme Adébo.

Michael Eng tillsammans med Isabelle Gulldén och Emme Adébo. Foto Jan-Olof Ericsson

Namnet Gulldén är känt sedan 80-talet i idrottskretsar då hennes farbror Christer Gulldén var en
framgångsrik brottare. Bella, som hon kallas, började spela handboll i Sävehof men har inte haft
någon spikrak karriär där. I ungdomsåren sa en tränare till henne “Du kommer inte att växa mer
än på bredden så du kan vara kantspelare”. Men sedan fick Bella Björn Blomkvist som tränare
och han lade grunden till att hon blivit så bra. Han var bestämd och fick henne att träna mer
målmedvetet så att hon blev en försvarsspelare också och insåg vikten av att kämpa fast det tog
emot.

Bella har haft otroliga framgångar inom klubbhandbollen med mästerskapstitlar i mängd både i
Sävehof och flera utländska klubbar. En match som ändå sticker ut är Champion League-finalen
2016. Med sitt dåvarande lag CSM Bucarest vinner hon titeln och gör själv 15 mål.

Bellas man Linus är från Lund och här bor även en syster, som nyligen varit sjuk. Det har varit



avgörande för att Bella from denna säsongen är engagerad i Lugi, dels som spelare och dels
som utvecklare av ungdomshandbollen i föreningen. Som spelare märker hon att hon får ta på
sig en mamma-roll i det unga Lugi-laget där hon delar hon med sig av tips till sina lagkamrater.
Tidigare har hon inte tänkt på att bli tränare, men tankarna har börjat gro så det är möjligt att det
sker så småningom. Hon har nu även påbörjat ett uppdrag som expertkommentator i TV där
hon bl a ska vara med och bevaka EM för damer i november.

Bella berättade personligt om både med- och motgångar i sitt liv.

Ett videoklipp från mötet kan ses via länken nedan.

Idrottsgillet - Isabelle Gulldén 20220927 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Pq0rt_GCpCk&t=1s


Torbjörn Andersson – ”Fotbollens
Kuriosakabinett”
Onsdagen den 26 oktober hade Idrottsgillet en sammankomst med Torbjörn  Andersson som
sedan 2016 är docent med särskild inriktning mot historia vid Malmö  Universitet. Hans
forskning och studier handlar om olika sporters kulturarv och har  resulterat i ett antal böcker.

Under senare år har han och fotografen Edvard Koinberg arbetat med en studie om  fotbollens
svenska kulturarv. Detta har resulterat i en bok som kom ut 2021:  ”Fotbollens
Kuriosakabinett”.

Torbjörn Anderssons bok ”Fotbollens Kuriosakabinett”

Torbjörn presenterade i bildform många roliga och spännande föremål som han  funnit efter att
kontaktat ett stort antal muséer i Sverige. Från Kungliga Biblioteket har han fått ta del av en
samling affischer och från Svenska Fotbollsförbundet flera  unika föremål. Från landets
muséer har han fått tillgång till konst, affischer,  matchprogram, skämtteckningar, design,
kuriosa, tröjor, skor, musik, politik, vykort,  pokaler, spel, leksaker, supporterprylar,
hejaramsblad med mera – allt kopplat till  fotbollen.

Torbjörn Andersson presenterar axplock från boken Foto: Jan-Olof Ericsson

Fotboll har spelats i Sverige i över hundra år. Den har från start väckt starka känslor. Den har
gett identitet, skapat rivaliteter och varit kontroversiell menade Torbjörn  Andersson. Fotbollens
är landets nationalsport. Ändå har inte dess kulturarv  värderats högt. Det är hög tid att ändra
på detta fortsatte Andersson.



Några saker med Lundaanknytning tog han också upp. Bland annat visade han två  konstverk
med fotbollstema av konstnären Gösta Adrian-Nilsson, GAN, som föddes i
Lund. Han berättade också om ett 2 meter långt konstverk, även detta med  fotbollstema,
som funnits på Lunds Idrottsplats i många år men som nu är helt  försvunnet.

Efter sammankomsten fick deltagarna tillfälle att köpa några av böckerna som  Torbjörn
Andersson publicerat.

Torbjörn Andersson avtackas med traditionell gåva av Idrottsgillets President
Michael Eng  Foto: Jan-Olof Ericsson



Möte med Björn Hedman
Den kände TV-journalisten Björn Hedman gästade Idrottsgillet onsdagen den 16 november
2022. Björn har under sin tid på TV bl a arbetat under 11 OS och 4 Paralympics med 17 olika
idrottsgrenar. Om detta och mycket annat fick vi oss berättat.

Jan-Olof Ericsson tillsammans med vår gäst Björn Hedman.

Björn var en duktig tennisspelare i yngre år och han umgicks då med vår medlem Magnus Feldt
i samband med tennistävlingar. De har inte setts sedan dess så det blev ett hjärtligt återseende
på mötet. Björn var även duktig i andra idrotter, men satsade aldrig på att nå eliten, vilket han är
tacksam för nu, eftersom han sluppit att dras med elitrelaterade skador.

Björn blev journalist efter att först ha utbildat sig på GIH och jobbat som rörelsepedagog på
Skånska teatern. Det berodde till viss del på att han hade en förebild i sin morbror Alf Montan,
legendarisk journalist på Expressen. Under sin tid som journalist har Björn kommit i kontakt med
många kollegor. Den proffsigaste han arbetat med på TV är André Pops, som tillika även är
mycket trevlig.

Björn kryddade sin berättelse med att visa ett antal filmklipp, bl a ett där Anton Nilsson från
Malmö FF målande berättar om ett mål han gjorde på 1930-talet och slutar med “det är fan i mig
poesi”. Som avslutning visades ett resereportage från Rio de Janeiro där vi fick se Ulf Lindberg,
som är son till Garrincha. Han besökte Brasilien för första gången och blev mottagen som en
kung vartän han kom. Att Ulf är Garrinchas son går inte att ta miste på. Han är liksom sin far
hjulbent på ena benet och kobent på det andra.



Idrottsgillets julbord 2022
Så var det dags igen för vårt traditionella julmöte, i år den 7 december på Sparbanken Skåne Arena.
Själva julbordet frångick dock traditionen genom att vi hade “dansk fleskesteg” till huvudrätt. På
valmötet omvaldes nuvarande styrelse + nyval av Lasse Holmström. Valberedningen förblev
densamma medan Mats Andersson ersatte Leif Lindvall som revisor.
Idrottsgillets Stora pris tilldelades Alessia Bommarco från Lugi gymnastik. Hon har varit drivande för
att föreningen har kunnat öka medlemsantalet till ca 1400 samt för att man nyligen fått en egen hall
speciellt inredd för truppgymnastik.

Ungdomsstipendiet om 5 000 kr tilldelades William Trulsson, boende i Södra Sandby men tävlande
för Malmö AI. Han har som 16-åring vunnit SM för seniorer i år på 200 m. Hans personbästa på
distansen är 20.86 sek och han betecknas som den största sprintertalangen på länge i Sverige.

Alessia Bommarco Lugi gymnastik samt William Trulsson Malmö AI.     Foto Jan-Olof Ericsson

Som vanligt hände det en hel del annat också på träffen. Förutom att intervjua pristagarna hade
Lasse Holmström ett samtal med Lugi handbolls klubbchef Hans Torsmar. Även om Lugis herr-
och damlag för närvarande inte rosar marknaden så ser Hans det som möjligt att Lugi snart ska
slåss om SM-titeln med båda lagen. Målet ska vara att komma topp 4 varje år.

Per Hällström höll i en julquiz samt en utlottning av böcker och fribiljetter till Lugi handboll samt
EM i bordtennis. Där fanns boken om J-O Waldner med som Per har skrivit.



Hans Torsmar i samtal med Lasse Holmström.     Foto Jan-Olof Ericsson


