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 Eriksson 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.
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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.
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