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 Alm Lunds VK, Björn Göransson EOS och Magnus Berglund IBK Lund
tillsammans med samtalsledaren Lasse Holmström.
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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 till 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
också 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.
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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!

