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Första höstmötet klart 
Torsdag 15 september kl 12:00 på Malmö Arena: Malmö Redhawks vd och sportchef Patrik 
Sylvegård. 
• Var och en tar sig till Malmö Arena, förslagsvis med tåg till Hyllie Station en mycket kort 

promenad från Arenan. Skyltar till Arenan vid uppgången.
• Samling för lunch på Percys Restaurang i Malmö Arena kl 12:00. Adress: Hyllie Boulevard 16. 

Pris: 95 kronor.
• Därefter samtalar Patrik Sylvegård med Lasse Holmström om läget inför säsongspremiären 

lördag 17 september kl 16:00, Malmö Redhawks mot mästarna Frölunda Indians. 
Oktober (tid och plats meddelas senare): Sabina Jacobsen och någon ytterligare från landslaget 
efter OS i Rio 5-21/8 och inför damernas handbolls-EM 4-18/12 i Sverige.
Tisdag 15 november kl 12:00 på Arenan: Susanna Hedenborg, professor vid Malmö högskola 
och idrottsforskare med inriktning på ridsport. Preliminärt datum!
December (tid och plats meddelas senare): Valmöte, julbord och utdelning av Stora priset och 
Ungdomsstipendiet till Tommy Anderssons minne. Vilka tycker du ska få årets utmärkelser? Kom 
med förslag!

Rekordvåren
Vårens möten i Idrottsgillet drog rekorddeltagande:
21 januari: Lunds allsvenska domare Andreas Ekberg - 35 på mötet.
16 februari: Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson - 72 på mötet.
14 mars: Sportjournalisten, tv-profilen och lundasonen Olof Lundh - 75 på mötet.
11 april: TV-sportens chef Per Yng - 38 på mötet.
18 maj: FC Rosengårds vd Klas Tjebbes och sportchef Therese Sjögran - 31 på mötet.
Totalt på de fem vårmötena: 251 gillesmedlemmar och gäster, drygt 50 i snitt per möte!
Klipp från mötena finns på vår hemsida idrottsgilletlund.se.

Läget i Idrottsgillet
Gillet har nu 113 medlemmar sedan ett antal lämnat av olika anledningar. 
Vem eller vilka du ska fylla de lediga stolarna i Idrottsgillet? Kom med förslag!
Dessutom har vi 37 särskilda ledamöter och 12 hedersmedlemmar.
Några medlemmar har fortfarande inte betalat årsavgiften för 2016 på 200 kronor. Har du missat 
det betalar du på vårt plusgirokonto 221532-5. Glöm inte att skriva vem du är!
Ny medlem sen sist: Lugi Handbolls nye klubbchef Patrik Bengtsson. Välkommen!

Vi ses torsdag 15 september kl 12:00 på Malmö Arena
för att prata ishockey med Malmö Redhawks sportchef Patrik Sylvegård!

Ha en skön sommar!
önskar Idrottsgillets styrelse


