Vem vinner kampen om Lund ?
Torsdagen den 5 april 2018 gästades Idrottsgillet av tränarna för Lunds BK, Stefan Jansson, och
Torns IF, Richard Ringhov. Bägge lagen är nykomlingar i herrarnas div 1 södra i fotboll. Båda
tränarna har lång erfarenhet, såväl som spelare som tränare. Richard tilldelades Idrottsgillets Stora
pris förra året för sina insatser som tränare i Torn. Stefan har bl a spelat några matcher i
allsvenskan för Djurgården och även i Kina och Polen. Stefan kommer från Köping och är utbildad
konditor. Som en parantes kan nämnas att han då var med om att baka världens längsta
smörgåstårta. Filmen “Tårtgeneralen”, som går för fulla hus på bio nu, handlar just om detta.

Lasse berättar här om vilka problem det ökande spelandet innebär för idrotten.

Torn spelar på naturgräs på Tornavallen och laget kännetecknas av stark vilja och laganda. Man
spelar gärna med få passningar och långa bollar. Ambitionen är att helheten i klubben ska fungera.
Man ska ha en verksamhet som växer och som medlemmarna trivs i. Lunds BK spelar på
konstgräs på Klostergårdens IP. Laget spelar en teknisk fotboll med mycket kortpassningar.
Ambitionen är att fostra egna spelare så mycket som möjligt.
Richard och Stefan tror att båda det egna och den andres lag kommer att klara sig kvar i serien.
Bägge tror att det skulle vara möjligt att få fram ett allsvenskt lag från Lund någon gång, men för
att det ska ske måste det finnas sponsorer som går in med mycket pengar.
Lasse tog upp problemet med matchfixning och refererade ur den nyligen utkomna boken
“Matchfixning - hotet mot nationalsporten”. Spelandet på framför allt fotboll ökar stadigt och

därmed risken för fusk. Richard berättade som ett exempel att enbart spelet på lördagens match
mellan LBK och Torn beräknas uppgå till 20 miljoner kr. Klubbarna har fått utbildning för att kunna
vara uppmärksamma på tecken på om någon i laget verkar vara i farozonen för att påverka en
match som gynnar någon som satsat pengar. Spelarna i bägge lagen har fått skriva på och
försäkra att de inte satsar pengar på det egna lagets matcher.
En timme efter mötet presenterades ett lagförslag, som ska upp i riksdagen i juni, om att
kriminalisera matchfixning med maxstraffet sex års fängelse. Efter att hört skräckhistorier på
dagens möte känns det ändå som en viss lättnad att statsmakterna börjar ta detta på allvar.
Ett filmklipp från mötet kan ses i nedanstående länk:

https://www.youtube.com/watch?v=XcfvkI72DgQ&t=715s

