GILLAT
Idrottsgillets nyhetsbrev 13 / oktober 2016
Hemligheter på första höstmötet
Torsdag 15 september åkte 27 gillesmedlemmar med gäster till Malmö Arena för ett möte med
Malmö Redhawks sportchef och vd Patrik Sylvegård, som i ett öppenhjärtig samtal med Lasse
Holmström berättade om sin egen framgångsrika bakgrund och inte minst om Redhawks inför den
kommande säsongen i SHL, ishockeyns högsta liga, rankad som en av världens bästa.
Efter mötet visades vi runt i Arenan, fick komma in i A-lagets omklädningsrum. Och inte minst
samlingsrummet där nye tränaren Peter Andersson berättade om lagets hemliga målsättningar i år
- mot tysthetslöfte…
En resumé och ett klipp från mötet på Malmö Arena finns på vår hemsida idrottsgilletlund.se.
Som tack för besöket erbjöd Patrik Sylvegård Idrottsgillet på 30 biljetter till en match i höst.
Styrelsen har valt Malmö Redhawks-Växjö Lakers torsdag 27 oktober 19:00 på Malmö Arena.
Gillesmedlemmar som är intresserade av en biljett till den matchen skickar ett mejl till
kaynilsson@yahoo.se senast måndag 17 oktober.
Alla i Idrottsgillet är givetvis välkomna att anmäla sitt intresse, men biljetterna går i första hand till
de medlemmar som var med vid mötet med Patrik Sylvegård.

Handboll, hästar och väder
Höstens återstående möten:
Torsdag 20 oktober kl 19:00 på Arenan (mingel från 18:30): Hanna Blomstrand och Johanna
Wiberg om handbollsdamernas insats i OS i Rio 5-21/8 och kommande insats i EM 4-18/12.
Torsdag 17 november kl 12:00 på Arenan (mingel från 11:30): Susanna Hedenborg, professor
vid Malmö högskola och idrottsforskare med inriktning på ridsport.
Tisdag 13 december kl 18:00 på Arenan: Valmöte, julbord, väderkåseri av Mats Andersson och
utdelning av Stora priset och Ungdomsstipendiet till Tommy Anderssons minne.
Vilka tycker du ska få årets utmärkelser? Kom med förslag!

Läget i Idrottsgillet
Gillet har nu 115 medlemmar. Plus 37 särskilda ledamöter och 12 hedersmedlemmar.
Nya medlemmar: Alice Jacobsen, välkänd handbollsprofil, och Rolf Svensson, fd rektor på Spyken.
Kom gärna med förslag på vem eller vilka du vill se på de tre lediga stolarna!

Vi ses torsdag 20 oktober kl 18:30 på Arenan
för att prata handboll, OS och EM med
Hanna Blomstrand och Johanna Wiberg

Ha en fortsatt skön höst!
önskar Idrottsgillets styrelse

