Utförligare beskrivning av ett urval:

Idrottsgillets 191:a sammankomst
Vid besöket hos Lutfi Kogjinis fantastiska anläggning Vombs Nygård den 8 september deltog 31 medlemmar och
gäster.
Vi fick en intressant inblick i travets hemligheter och Lutfi visade upp sina stjärnor i stallarna.
En omfattande verksamhet med omkring 350 hästar i Sverige och utomlands och med 35 anställda.

Välkommen till Vomb tisdag 8 september kl 12.00
Idrottsgillets 191:a sammankomst.
MÖT STJÄRNORNA I STALLET!
Följ med till travtränaren
Lutfi Kolgjini
på hans gård i Vomb och hör honom berätta
om sin stora verksamhet och framgångarna
och träffa
Viking Kronos
och de andra stjärnorna och storloppsvinnarna.

Pris: 100 kronor ( kontant betalning ), som inkluderar buss, widerbergare och dryck.

Anmälan: Senast måndag 31 augusti till
kaynilsson@yahoo.se
eller Michael Eng (0768–58 18 28)
micke.eng@comhem.se.
Ta gärna med en gäst!

Varmt välkomna hälsar IDROTTSGILLET
Kay Nilsson, Michael Eng, Anders Stenlåås,
Tommy Jönsson, Göran Gustavsson, Lasse Holmström.
Malmeambassadör: Ulf R Johansson

Välkommen till Kungsmarken den 20 maj kl 13.00!
Idrottsgillets 191:a sammankomst
på Lunds Akademiska Golfklubb (LAGK)
Hur mår Sveriges tredje största sport?
– och hur är läget på Lunds Akademiska?”

Möt klubbens chef
Marcus Tegstam
och klubbtränaren, PGA-proffset

Magnus Persson Atlevi

Magnus

Marcus

Lunchpris (trerätters buffé inkl kaffe): 90:Anmälan om deltagande senast söndagen den 17 maj till Kay Nilsson kaynilsson@yahoo.se
eller Michael Eng (0768–58 18 28)
micke.eng@comhem.se.
Ta gärna med en gäst eller två!

Varmt välkomna hälsar IDROTTSGILLET Kay Nilsson, Michael Eng, Anders Stenlåås,
Tommy Jönsson, Göran Gustavsson, Lasse Holmström.
Malmeambassadör: Ulf R Johansson

Idrottsgillets 190:e sammankomst

Guld och miljoner, supportrar och bengaler, samhällsengagemang och filosofi, historia och framtid…
Niclas Carlnén, vd i Malmö FF sedan förra året, gästade Idrottsgillet på Arenan den 28 april 2015 och berättade
öppet och intressant för drygt 40 medlemmar och gäster om storklubbens arbete, tankar och målsättningar mot
nya guld och framgångar i Europa.
Lasse Holmström intervjuade.

Presidenten Tommy Jönsson tackade Niclas

Välkommen till Arenan den 28 april 2015 kl 12.00! 28 april 2015
kl 12.00!
Idrottsgillets 190:e sammankomst
vägen mot nytt guld och europa
Vad innebär det att leda en storklubb som MFF?
Vilka utmaningar finns och vilka visioner har man?
niclas carlnén VD/CEO i Malmö FF
reflekterar över framtiden för Sveriges bästa fotbollsklubb
Utrymme för frågor och diskussion

Lunchpris (inkl måltidsdryck och kaffe): 100:Anmälan om deltagande senast fredagen den 24 april
till kaynilsson@yahoo.se eller ( Michael Eng) 0768–58 18 28

Ta gärna med en gäst eller två!
Varmt välkomna hälsar IDROTTSGILLET
Kay Nilsson, Michael Eng, Anders Stenlåås,
Tommy Jönsson, Göran Gustavsson, Lars Holmström.
Malmeambassadör: Ulf R Johansson

Välkommen till Arenan den 24 mars kl 12.00!
Idrottsgillets 189:e sammankomst
lunds himmel och helvete
Ungdom – Bredd – Elit
Professorn i Idrottsvetenskap vid Malmö Högskola
Tomas Peterson
reflekterar över huruvida
barnrättsperspektivet och talangselektion går att förena.

utrymme för frågor och diskussion

Lunchpris (inkl måltidsdryck och kaffe): 100:Anmälan om deltagande senast torsdagen den 19 mars
till kaynilsson@yahoo.se eller ( Michael Eng) 0768–58 18 28

Ta gärna med en gäst eller två!
Varmt välkomna hälsar
IDROTTSGILLET

Kay Nilsson, Michael Eng, Anders Stenlåås,
Tommy Jönsson, Göran Gustavsson, Lasse Holmström.
Malmeambassadör: Ulf R Johansson

Välkommen till Arenan den 5 februari kl 12.00!
Idrottsgillets 188:e sammankomst
VAR STÅR SVENSK HANDBOLL?

Tomas Axnér summerar sina erfarenheter från
     dam-EM, herr-VM och klubbhandbollen.

ÅRSMÖTE med dagordning enligt stadgarna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FRÅgA OM ÅRSMÖTETS BEHÖRigA uTLySANDE
VAL AV juSTERiNgSMäN
VERKSAMHETSBERäTTELSE FÖR FÖREgÅENDE ÅR
BALANS- OcH RESuLTATRäKNiNg FÖR FÖREgÅENDE ÅR
REViSiONSBERäTTELSE FÖR FÖREgÅENDE ÅR
FRÅgA OM ANSVARSFRiHET FÖR pRESiDiET FÖR DET gÅNgNA VERKSAMHETSÅRET
EV ÖVRigA FRÅgOR

Lunchpris (inkl måltidsdryck och kaffe): 100:Anmälan om deltagande senast måndagen den 2 februari till
kaynilsson@yahoo.se eller (Michael Eng) 0768–58 18 28
Ta gärna med en gäst eller två!
Varmt välkomna hälsar IDROTTSGILLET
Kay Nilsson, Michael Eng, Anders Stenlåås,
Tommy Jönsson, Göran Gustavsson, Lars Holmström.
Malmeambassadör: Ulf R Johansson

Idrottsgillets 187:e sammankomst

Under sammankomsten utdelades följande:
– Idrottsgillets stora pris, som i År går till Evald Fridén (t.v.)
– Idrottsgillets ungdomsstipendium till minne av Tommy Andersson
som i År delas av
tennisspelaren Ida Jarlskog, ATL och 400m-löparen Andreas Vidovic, IFK Lund
allt under K Arne Blom´s överinseende

Presidenten Bertil Andersén och pristagarna

Välkommen till Arenan den 10 december kl 19.00!
(Idrottsgillets 187:e sammankomst)
Årsmöte – Prisutdelning
– Idrottsgillets stora pris, som i År går till .. visst, ja!
– Idrottsgillets ungdomsstipendium till minne av Tommy Andersson
som i År delas av
tennisspelaren Ida Jarlskog, ATL och 400m-löparen Andreas Vidovic, IFK Lund

Idrottsgillets valmöte
1. Fråga om mötets behöriga utlysande
2. Val av justeringspersoner
3. Val av president 2015
4. Val av fyra vice presidenter 2015
5. Val av två revisorer för 2015
6. Vi utser valberedning (två personer) för 2015

7. Vad övrigt vara må

Därefter Julbord!
och allmän förbrödring

Måltidspris (inkl måltidsdryck och kaffe): 250:- Anmälan om deltagande senast måndagen den 8 december
till kaynilsson@yahoo.se eller ( Michael Eng) 0768–58 18 28
Ta gärna med en gäst eller två!

Varmt välkomna hälsar
IDROTTSGILLET
Bertil Andersén, Kay Nilsson, Michael Eng
Anders Stenlåås, Tommy Jönsson & Stisse Johnsson
Malmeambassadör: Ulf R Johansson
Har du betalt medlemsavgiften för 2014? Om inte –Välkommen med 200:- till
plusgirokonto 221532-5

Idrottsgillets 186:e sammankomst
Välkommen till Arenan den 20 november kl 12.00!
Vad är målet med svensk fotboll?
Ett elitsamtal mellan di ljusblåe landslagsveteranerna

Lunchpris (inkl måltidsdryck och kaffe): 100:Anmälan om deltagande senast måndagen den 17 november till kaynilsson@yahoo.se eller ( Michael Eng)
0768–58 18 28

Ta gärna med en gäst eller två!

Varmt välkomna hälsar
IDROTTSGILLET
Bertil Andersén, Kay Nilsson, Michael Eng
Anders Stenlåås, Tommy Jönsson & Stisse Johnsson
Malmeambassadör: Ulf R Johansson
Har du betalt medlemsavgiften för 2014? Om inte –Välkommen med 200:- till
plusgirokonto 221532-5

Från Idrottsgillets 185:e sammankomst

Thorild Nilsson berättade entusiastiskt om skånebandyns historia

inför en intresserad publik

Kommande möten under hösten:
20 november och 12 december

Idrottsgillets 185:e sammankomst

Välkommen till Arenan den 16 oktober kl 12.00!
Har skånsk bandy en framtid?
Vår nyblivne gillesbroder, välkände IFK Malmö-profilen
Thorild Nilsson
berättar om bandyns skånska historia, dess nutid och framtidsplaner.
Sedan IFK-bandyn tillbringat fyrtio år i malpåse
omstartade Thorild 2003 di gules bandysektion
och är sedan dess sektionens”ständige sekreterare”.
Representationslaget har Oskarström som hemmaarena,
vilket säger något om Skånebandyns utsatta läge i dag.
Välkomna till en annorlunda lunchträff
med nostalgi och framtid i en skön blandning.

Lunchpris (inkl måltidsdryck och kaffe): 100:Anmälan om deltagande senast måndagen den 13 oktober till kaynilsson@yahoo.se eller ( Michael Eng)
0768–58 18 28
Ta gärna med en gäst eller två!

Varmt välkomna hälsar
IDROTTSGILLET
Bertil Andersén, Kay Nilsson, Michael Eng,    
Anders Stenlåås, Tommy Jönsson, Stisse Johnsson
Malmeambassadör: Ulf R Johansson

Idrottsgillets 184:e sammankomst

Välkommen till Arenan den 18 september kl 12.00!
”Från Idrottsbladet
Via Rekordmagasinet till Offside”
Under andra delen av 1800-talet började – i takt med att idrotten blev folkrörelse – utgivningen av
idrottstidskrifter komma igång. Från 1940-talet och framåt blev sådana publikationer som Idrottsbladet, All
Sport och Rekordmagasinet en livsstil för gossar som närmade sig den lite vuxnare världen. Många erinrar
sig säkert dessa läsupplevelser. Kanske har vi fortfarande några årgångar

i en väska på vinden …

lItteratUrproFessorn per rydén
ska hjälpa oss att minnas och bland annat förklara varför All Sport av många
nostalgiker hålls för att ha varit en av
världens mest läsvärda tidskrifter.
En enastående publikation är Offside,
vilken såsom framgår av namnet är
en tidskrift som ägnar sig åt fotboll. Den
har utgivits sedan år 2000 och har från
första numret satt en ny standard
för svensk reportagejournalistik.

Vår alldeles nye gillesmedlem
ole törner, SkD:s fotbollsallkunnige, berättar om viljan
bakom Offside och tidskriftens fenomenalt fina framgångar.
Bespetsa er på ett samtal om idrottslitteratur fordom och numera.

Lunchpris (inkl måltidsdryck och kaffe): 100:Anmälan om deltagande senast måndagen den 1 september till kaynilsson@yahoo.se eller ( Michael Eng)
0768–58 18 28

Ta gärna med en gäst eller två!

Varmt välkomna hälsar
IDROTTSGILLET
Bertil Andersén, Kay Nilsson, Michael Eng
Anders Stenlåås, Tommy Jönsson & Stisse Johnsson
Malmeambassadör: Ulf R Johansson
Har du betalt medlemsavgiften för 2014? Om inte –Välkommen med 200:- till
plusgirokonto 221532-5
www.idrottsgilletlund.se

Kommande möten under hösten: 16 oktober, 20 november och 12 december

Idrottsgillets 183:e sammankomst

Nikolas Larsson ( med orange halsduk) berättade intressant
"Hur man skapar Sveriges bästa handbollspublik".

Idrottsgillets 183:e sammankomst

Välkommen till Arenan den 8 maj kl 12.00!
Lunchträff med Idrottsgillet – denna gång med ett mycket spännande föredrag:

Hur skapar man Sveriges mesta handbollspublik??
Det torde inte vara helt okänt för oss att IFK Kristanstads fan club
är en av de mest hängivna och trogna sammanslutningar i handbollsSverige.
Vid varje hemmamatch är publiksiffran 5.000,
vid SM-finalen i fjol fyllde man enochenhalv sektion i Malmö Arena

Hur bär dom sig åt?

IFK Kristianstads klubbchef N ikolas Larsson
kommer till oss och berättar om hur man lyckas göra attraktiva matcharrangemang.
Lunchpris (inkl måltidsdryck och kaffe): 100:Anmälan om deltagande senast måndagen den 5 maj
till kaynilsson@yahoo.se eller (Michael Eng ) 0768–58 18 28 Ta gärna med en gäst eller två!

Varmt välkomna hälsar
IDROTTSGILLET

Bertil Andersén, Kay Nilsson, Michael Eng
Anders Stenlåås, Tommy Jönsson & Stisse Johnsson
Malmeambassadör: Ulf R Johansson
Har du betalt medlemsavgiften för 2014? Om inte –Välkommen med 200:- till
plusgirokonto 221532-5

www.idrottsgilletlund.se

Idrottsgillets 182:e sammankomst

H43-Drott!
Vi träffas vid entrén och där tar vi emot Er och Er
betalning samt visar vart vi ska ta vägen.

Vi kommer att ha ett snabbt årsmöte, och dessutom så
kommer Arenachef Berne Nilsson och berättar om
”förändringarna i och omkring Arenan och Klostergårdens
idrottsområde”
Efter årsmöte, Berne & mat så blir det handboll, matchen
börjar 19,00

Välkommen!

Torsdagen den 13 februari
kl 17,30
på Färs & frosta Arena.
Anmälan om deltagande senast måndagen den 10 februari,
senast 22,00
Till Kay Nilsson, mail: kaynilsson@yahoo.se eller 0706-554026
Ta med en gäst eller två!

Vi får en Wallenberga med tillbehör ex. dryck, inkl. kaffe och matchbiljett
För 160:- OBS! betalas kontant och med jämna pengar.

IDROTTSGILLET
Bertil Andersén Kay Nilsson Michael Eng
Anders Stenlåås, Tommy Jönsson & Stisse Johnsson
                       Malmeambassadör: Sten Fristedt

Idrottsgillets STORA PRIS till Zoran Roganovic

Gillets stora idrottspris gick till H43-spelaren Zoran Roganovic, främst för hans fantastiska ledarskap
och engagemang i ungdomar, bland annat genom satsningen Z23. Dessutom har han ju räddat H43 tillbaka
till elitserien.

Och vem/vilka belönades med Idrottsgillets ungdomsstipendier till minne av Tommy Andersson?

Stipendiet delas i år av två stipendiater, handbollsspelarna Hanna Blomstrand, 17 och Simon Jeppsson, 18.

Idrottsgillets 181:e sammankomst

Idrottsgillets STORA PRIS
Vem får det i år? Blir det en favorit? Eller en outsider?
Och vem/vilka belönas med Idrottsgillets ungdomsstipendier till minne av Tommy Andersson? De man
minst anar eller totala överraskningar?

Som om inte detta skulle vara nog och garantera en helafton utöver det vanliga genomför vi sedvanliga
årsmötesförhandlingar med allt vad detta innebär .

Kom och var med om årets höjdpunkt i gillet i samband med avätandet av
Lundias Jultallrik Special, Zoran Roganovic pratar handboll till kaffet.

Välkommen!

Torsdagen den 12 december
Dörrarna öppnas kl 18,30
på Hotell Lundia.
Anmälan om deltagande senast torsdagen den 5 december
Till Michael Eng, mail: michael.eng@telia.com eller 0768-581828
Ta med en gäst eller två!

Vi avsmakar Lundias jultallrik special, lättöl/vatten och kaffe ingår. För detta betalar man 260 kronor,

Det finns möjlighet att köpa snaps, starköl och vin

IDROTTSGILLETS STORA PRIS utdelas för nittonde gången till förtjänt idrottspersonlighet i Lund
med omnejd.

IDROTTSGILLETS UNGDOMSSTIPENDIUM TILL MINNE AV TOMMY ANDERSSON, detta utdelas
för fjärde gången.

IDROTTSGILLETS VALMÖTE avhålles ävenledes. Dagordningen är den stadgeenliga. Den som önskar
väcka fråga må kontakta presidenten (Bertil Andersén, 070-894 36 33)
1. Fråga om mötets behöriga utlysande;
2. Val av justeringspersoner;
3. Val av president för 2014;
4. Val av fyra vicepresidenter för 2014;
5. Val av två revisorer för 2014;
6. Utseende av valberedning (två personer) för 2014;
7. Vad övrigt vara må.

IDROTTSGILLET
Bertil Andersén Kay Nilsson Michael Eng
Anders Stenlåås Anna Alsmark Eva Brunmark
                       Malmeambassadör: Sten Fristedt

180:e sammankomsten - med Tommy Söderberg

