Möte med Lunds allsvenske domare
Andreas Ekberg
På Idrottsgillets möte torsdagen den 21 januari 2016 på Arenan samtalade Lasse Holmström med
Andreas Ekberg, Lunds ende fotbollsdomare i elitsammanhang.

Andreas gjorde debut i allsvenskan den 19 juli 2009 som den yngste någonsin när han dömde
Gefle-Helsingborg (0-2) på Strömvallen i Gävle, 24 år, sex månader och 17 dagar ung. 2013
utsågs han till Årets domare i fotbollsallsvenskan. Idag är han domare på heltid och en av sju
svenska Fifa-domare - på god väg mot de stora matcherna i mästerskap och Champions League.
Andreas spelade fotboll i Torn i många år och enligt honom själv är han en spelare som ofta hade
synpunkter på domaren. När han började döma insåg han att han var bättre på det än att spela
spela själv och på den vägen har karriären gått uppåt i snabb takt. Det är en utsatt position att vara
elitdomare och man blir betygsatt av en domarkontrollant efter varje match då man har en
genomgång. Eftersom alla matcher filmas kan man också se repriser för att se om domaren
dömde rätt eller inte och det gäller särskilt straffsituationer.
Andreas berättade om en episod i en match mellan Hammarby och IFK Göteborg. Strax före
halvtid kommer en långboll mot Göteborgs mål som verkar ta på en försvarares hand, men
Andreas blåste inte för han tyckte att bollen tog på axeln. Hela Hammarbys lag och bänk blir som
tokiga över den uteblivna signalen och publiken är i uppror. I halvtid funderar Andreas på om han
verkligen gjort rätt och vilken kritik han kommer att få för en sådan miss. När lagen går ut till andra
halvlek är det flera spelare i Hammarby som gör tummen upp till honom. I halvtid har de kollat
reprisen och sett att han dömde rätt, vilken lättnad...

Björn Eriksson slog rekord på
Idrottsgillet!
När RF:s ordförande Björn Eriksson besökte Idrottsgillet den 16 februari kom det hela 72 st
personer. Det är nytt deltagarrekord! Det gamla rekordet härrör sig från 1991 då rubriken på mötet
var "Rekordförsök" och gästerna var Gunder Hägg, Arne Andersson och Lennart Strand. Då kom 64
personer. Vi filmade de första 20 min av Björns samtal med Lasse Holmström, vilket kan ses i
länken nedan.
https://www.youtube.com/watch?v=5Rqd2qUlO_0

Björn och Lasse i samtal inför andäktigt publikum

Tommy överlämnar lite Lundalitteratur till Björn som tack.

Nytt publikrekord igen då Olof Lundh
gästade Idrottsgillet
När Olof Lundh besökte Idrottsgillet den 14 mars 2016 kom 75 personer, Det är nytt
deltagarrekord igen! Därmed slogs det gamla rekordet på 72 personer, som sattes så sent
som vid vårt förra möte i februari med Björn Eriksson.
Olof gav oss intressanta inblickar från sin uppväxt i Lund och sin karriär som sportjournalist.
Han tippade att MFF kommer att vinna allsvenskan och att IFK Göteborg floppar. Vem han
tror ska bli nästa förbundskapten och vad han sa om Zlatan kan man se via länken längst
ned på sidan.

Salen håller på att fyllas och maten ser ut att
smaka bra.

Lasse Holmström letar reda på ny fråga.

Olof fick motta en Lugi matchtröja av president Tommy Jönsson. Olof har varit ungdomsspelare i Lugi handboll och följer klubben med stort intresse.
https://www.youtube.com/watch?v=WqsmvcK10fY

Per Yng gästade Idrottsgillet på vår
198:e sammankomst
TV-sportens chef Per Yng besökte Idrottsgillet den 11 april 2016 och mötet samlade 38 personer.
I samtal med Lasse Holmström gav Per oss inblickar i frågor om mediarättigheter, kostnader,
prioriteringar, framtida utveckling av TV-sporten m m. Per nämde att skidor är en otroligt populär
sport bland tittarna. Samtidigt som den svenska finalen i Melodifestivalen pågick tittade 600 000
personer på skidtävlingar i Kanada på SVT:s andra kanal. Det finns 36 olika TV-kanaler som
sänder sport 247 timmar varje dygn i Sverige så konkurrensen är minst sagt hård. OS har SVT
tappat rättigheterna till för många år framöver. Per hoppades dock att SVT på något sätt skulle
kunna köpa in sig framöver. Ett filmklipp från mötet visas via länken längst ned på sidan.

K Arne Blom ser ut att ha fått något att fundera på.

Per Yng avtackas av Göran Gustavsson (stand in för Tommy Jönsson som var bortrest).
https://www.youtube.com/watch?v=19L58rBZxeM

Idrottsgillet hade besök från ett av
världens bästa fotbollslag
Onsdagen den 18 maj 2016 gästades Idrottsgillet av FC Rosengårds Klas Tjebbes, klubbdirektör
samt Therese Sjögran, sportchef och Sveriges meste landslagsspelare. Klubben är rankad som nr
5 i Europa. Som jämförelse kan nämnas att MFF är rankade som nr 129. Ekonomiskt är det stor
skillnad mellan dam- och herrfotboll. Klas och Therese berättade bl a att kostnaden för klubbens
dam elit är ca 12 miljoner per år och att genomsnittslönen för spelarna i A-laget ligger strax under
20 000 kr/månad. För att se videoklipp från mötet, se länken nedan.

Lasse Holmström ledde ett som vanligt intressant och givande samtal.

President Tommy Jönsson poserar nöjd med våra gäster efter mötet.
https://www.youtube.com/watch?v=Z6doYyq6qts&t=107s

Idrottsgillet gästade Malmö Arena
Idrottsgillet gjorde en utflykt till Malmö Arena den 15 september 2016. Efter att ha ätit lunch på
Percy Nilssons restaurang fick vi ta del av ett intressant samtal mellan Malmö Redhawks
vd/sportchef Patrik Sylvegård och Lasse Holmström. Patrik berättade bl a att Malmö är det lag i
SHL som har flest lokala spelare, så benämningen “köbelag” är inte längre relevant. På tre år sikt
ska klubben ha tagit ett SM-guld. Snittlönen för en spelare ligger runt 80 000 kr/mån.
Sedan vidtog en rundvandring i arenan och då stötte vi på tränaren Peter Andersson, som
berättade om lagets strategier och målsättningar vilka egentligen är hemligheter för utomstående.
Men vi lovade att hålla tyst!

Patrik Sylvegård och Lasse Holmström i engagerat samtal.

Vid rinkside under vår rundvandring på arenan.
Filmklipp: https://www.youtube.com/watch?v=DdzsFE5PsU4

Var står svensk damhandboll?
På Idrottsgillets möte den 20 oktober 2016 samtalade Lasse Holmström med Johanna Wiberg och
Hanna Blomstrand om svensk damhandboll och dess framtid.

Tommy Jönsson tackar våra gäster Johanna Wiberg och Hanna Blomstrand medan Lasse Holmström sitter
till synes nöjd med dagens möte.

Johanna Wiberg har spelat 145 landskamper och blev utsedd till årets spelare 2008/09. Hon har
varit proffs i Danmark och har under våren varit expertkommentator på SVT.
Hanna Blomstrand är 20 år och spelar i Lugi. Hon har under året debuterat i landslaget och hon
deltog i den sista matchen i OS mot Norge. Som kuriosa kan nämnas att Hanna fick idrottsgillets
ungdomsstipendie 2013 tillsammans med den nu nyblivne landslagsmannen Simon Jeppsson.
Att Sverige inte lyckades riktigt i OS i Rio berodde på att försvarsspelet inte fungerade fullt ut.
Annars hade laget bra fart i anfallsspelet. (Johanna). Sverige behöver förbättra samspelet och
lagkänslan. Man har spelat för mycket var och en för sig (Hanna). I EM som går i Sverige med
start den 4 december tror Johanna att Sverige kan nå final. Hanna menar att laget har en otroligt
hög högstanivå, men det gäller att ta bort dalarna som man har en tendens att falla ned i. Då det
gäller vilket lag som blir svenska mästare är Johanna rätt säker på att det blir Sävehof mot Lugi i
finalen och att Sävehof då vinner. Hanna tror också på final, men menar att Lugi är starkare i år
och kan ha chansen i en avgörande match.
På frågan om när Hanna kommer att bli proffs sa hon att det sker när hon känner sig mogen. Hon
kommer att ta ett beslut efter att denna säsongen är slut. Huvudsaken för att bli proffs är att hon
känner att hon kommer till en klubb där hon kan utvecklas. Hennes stora mål är att vara som bäst
2020 och att då få delta i OS i Tokyo.
Filmklipp: https://www.youtube.com/watch?v=ZL4qH2IX1QM&t=20s

Livet är en häst
På Idrottsgillets möte den 17 november 2016 berättade Susanna Hedenborg om hästar och dess
betydelse och användning utifrån olika aspekter.

Susanna Hedenborg berättade med hjälp av välgjorda illustrationer på vita duken.

Susanna är professor i idrottsvetenskap vid Malmö Högskola och även docent i ekonomisk
historia. Hon har bl a skrivit Ridsportsförbundets jubileumsbok inför dess 100-årsfirande.
Det Susanna berättade var mycket intressant även för de åhörare som i vanliga fall inte är så
hästintresserade. Hästen började användas i människans tjänst ca 3 500 år f Kr. Till Amerika kom
hästen med Columbus 1492 och till Australien i slutet av 1700-talet med invandrarna från England.
Det finns idag närmare 400 000 hästar i Sverige och det gör Sverige till ett av de hästttätaste
länderna i världen i förhållande till antal invånare. Som mest fanns det 720 000 hästar i Sverige
och det var på 1920-talet. Galopp är den ridsport som utövas mest globalt sett. Sporten utövas i 47
länder med ca 200 000 hästar.
I Ridsportförbundet idag är 86 % kvinnor. Förr var ridning en manlig syssla och det var en ära att
betraktas som en “hästkarl”. En av de största anledningarna till att kvinnor har tagit över är att
statusen för att hålla på med hästar har sjunkit. Istället för att som förr använda hästen i
yrkessammanhang sker ridningen numera oftast som hobby och fritidssyssla.
Vad händer med hästar som avlivas? Det sker idag ingen slakt i Sverige som går till
köttproduktion. Däremot exporteras hästar från Sverige till kontinenten för detta ändamål.
Filmklipp: https://www.youtube.com/watch?v=HLss3Ba26sk&t=51s

Idrottsgillets julbord 2016-12-13
Till årets julbord på Idrottsgillet var det hela 59 st anmälda. Förutom att vi åt god mat delades
gillets Stora pris ut till Ola Jonsson från Lunds SK för hans förtjänstfulla sätt att leda föreningen
som dess ordförande. Vi delade också ut två ungdomsstipendier till Tommy Anderssons minne om
3 000 kr var. De gick till två talangfulla flickor, Hanna Bergman från Poseidon SK och Hanna
Schmidt Axelsson från Fair Play TK (hon bor i Lund och har tidigare spelat i ATL).
Lasse Holmström intervjuade pristagarna samt även Simon Jeppson från Lugi handboll. Simon fick
för övrigt ungdomsstipendiet 2013. Till kaffet hade Lasse ett samtal med Mats Andersson, känd
TV-meterolog och även medlem i gillet. Dessutom hade vi en quiz att pyssla med under middagen.

Tommy Jönsson delar ut ungdomsstipendierna
till Hanna Schmidt Axelsson och Hanna Bergman

Pristagarna med Simon Jeppson

Ola Jonsson emottar Idrottsgillets
Stora pris

Lasse Holmström i samtal med Mats Andersson

Under samtalet med Mats framkom det att han varit en så pass bra fotbollsmålvakt i Lunds SK på
70-talet att Malmö FF var nära att värva honom. När det gäller vädret finns det vetenskapligt
bevisat att “bra väder” är då temperaturen ligger mellan 20 - 25 grader i skuggan. Prognoserna
kan skilja sig åt mellan SMHI och DMI, trots att de utgår från samma dataunderlag. Skillnaderna
beror på att SMHI gör viss handpåläggning medan DMI kör ut prognosen som den är. Även om
man kan tycka att prognoserna stämmer dåligt har SMHI dock en träffprocent på 83.

