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Ännu en lyckad träff
39 medlemmar och gäster kom för att lyssna på fotbollsmakthavaren Lars-Christer Olsson lundabon som är vice ordförande i Svenska fotbollförbundet (SvFF), ordförande i Svensk elitfotboll
(SEF), nybliven ordförande i de europeiska ligornas organisation (EPFL) och som tidigare
dessutom varit generalsekretare i Europeiska fotbollunionen (Uefa) - den 3 april på Arenan. En
mycket lyckad träff där Lars-Christer öppet och intressant berättade om spelet i fotbollens finrum.

Vårens sista träff
Tisdag 9 maj kl 12:00 på Arenan med mingel från 11:30: John-Anders Sjögren om svensk
tennis igår och idag.
”Jonte” var en av de viktigaste personerna bakom det svenska tennisundret på 1980- och 1990talen då vi hade världsspelare som Mats Wilander, Joakim Nyström, Anders Järryd, Stefan Edberg,
Henrik Sundström, Kent Carlsson, med flera. Vid ett tillfälle hade Sverige fem spelare på topp 10 i
världen. Idag får vi gå mycket långt ner på rankingen för att hitta förste svensk.
Varför har det blivit så? Räkna med att ”Jonte” har många intressanta tankar om raset.

Höstens träffar
Styrelsen håller som bäst på att lägga programmet för höstens träffar. Förhoppningsvis är det klart
till nästa Gillat, som ska komma före sommaren.
I pipeline finns en träff om skolidrott och motion för äldre, en träff med lundakillen Behrang Safari,
plus lite annat smått och mest gott fram till julbordet.
Och så hoppas vi givetvis att fotbollens förbundskapten Janne Andersson kommer…

Idrottsgillets hemsida och facebook
Idrottsgillets hemsida - idrottsgilletilund.se - är förnyad och ständigt uppdaterad med text, bilder
och filmklipp från tidigare träffar, info om kommande träff och mycket mer.
Gå in på sidan, som är öppen utan inloggning, och kolla!
Du kan också gå med i Idrottsgillets facebookgrupp. Glöm inte att gilla och dela det du gillar…

Läget i Idrottsgillet
Gillet har just nu 114 medlemmar, plus 38 särskilda ledamöter och 11 hedersmedlemmar.
Fortfarande har en del medlemmar inte betalat avgiften för 2017. En sista påminnelse har gått ut.
Nya medlemmar sen sist: Susanna Hedenborg, Lena Nordström och Magnus Gustavsson.
Avliden medlem: Allan Jönsson, ”Mr LFF”.

Till sist: Anmälan till träffarna är bindande
Det betyder att de som uteblir, trots anmälan, måste betala 110 kronor, pengar som Idrottsgillet
annars får stå för, eftersom Arenan vill ha betalt för lika många som är anmälda.

Vi ses tisdag 9 maj kl 11.30 på Arenan
John-Anders ”Jonte” Sjögren kommer. Kommer du?
Idrottsgillets styrelse

