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TACK för 2022 och GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR 
Efter en oviss inledning på grund av pandemin kunde vi genomföra flera 
intressanta sammankomster under året. 
Idrottsgillets presidium ber att få tacka för det gångna året och vi ser redan nu fram 
emot ett intressant 2023 med flera spännande sammankomster. 
Vi tackar Sparbanken Skåne Arena för att vi fått möjligheten att använda deras 
lokaler i samband med våra sammankomster. 
  

Sammanställning från valmötet 7 december 2022 
Vid valmötet 7 december 2022 konstaterade vi att detta var behörigen utlyst. Det blev det återval på samtliga 
poster i presidiet och dessutom välkomnar vi åter Lasse Holmström till presidiet. Endast ett byte i på revisorsposten 
skedde.  
Michael Eng omvaldes till president. Till presidiets vicepresidenter valdes Göran Gustavsson (ansvarig för hemsida 
och Idrottsgillets Facebooksida), Lars Bosrup (mötessekreterare), Kay Nilsson (skattmästare), Per Hällström 
(gillespräntare) och Jan-Olof Ericsson (fotograf, formuleringsexpert och idékläckare). Dessutom återkommer Lasse 
Holmström (skjutjärnsintervjuare) som ställer våra gäster mot väggen med många intressanta frågor. 
Calle Erlandsson återvaldes som revisor medan Mats Andersson ersätter Leif Lindvall i rollen som 
revisorssuppleant. I valberedningen fick Anders Östnäs och Tommy Jönsson fortsatt förtroende. 
Förutom valmöte hade vi vår traditionella julsammankomst med julmiddag, 
utdelande av våra två pris, Idrottsgillets Stora Pris och 
Ungdomsstipendium. Lugis klubbchef, Hans Torsmar, intervjuades om 
handbollsklubbens fortsatta steg mot nya framgångar. Det bjöds på 
jullotteri med ett väldigt digert prisbord och som vanligt en klurig julquiz, 
där det visade sig att besök på våra sammankomster kan ge tillräckliga 
ledtrådar för att lösa de flesta frågorna.  
Kan vara bra att komma ihåg till nästa år – besök Idrottsgillets träffar och 
chanserna att klara frågorna ökar! 
 
Idrottsgillets Stora Pris för 2022 – Alessia Bommarco 
Motivering 
”Idrottsgillets Stora pris för år 2022 tilldelas Alessia Bommarco. 
LUGI Gymnastik har under de senaste 10 åren utvecklats från en liten förening med 200 
medlemmar till idag ca 1 200 aktiva medlemmar. Dessutom står ca 500 ungdomar i kö 
för att få vara med. Alessia är den person som i första hand ligger bakom den 
fantastiska utvecklingen av föreningen till att bli ett föredöme för andra.  
Föreningen flyttade den 1 oktober i år in i en ny specialhall för truppgymnastik i 
Råbylund. Kampen för denna hall har pågått i många år. Turerna har varit många och 
långa. Utan Alessia hade den inte funnits idag. Idrottsgillet gratulerar till denna 
utmärkelse!” 
 
Idrottsgillets ungdomsstipendium 2022 – William Trulsson 
Motivering 
”Idrottsgillets ungdomsstipendium för 2022 tilldelas William Trulsson, som trots sin 
unga ålder (16 år) slagit friidrottsvärlden med häpnad och har haft en raketartad 
utveckling. I sommarens Friidrotts-SM tog han guld på 200 m i seniorklassen. Han är 
den yngste guldmedaljören någonsin. William deltog också i september med framgång i 
Finnkampen.  
Det kommer att bli spännande att följa William Trulssons utveckling. 
Idrottsgillet i Lund gratulerar William till ungdomsstipendiet för 2022 och önskar honom 
lycka till i framtiden”. 



 

 

Medlem som lämnat oss 

En av våra särskilda medlemmar, Sven-Erik Christensson, har lämnat oss. Sven-Erik har varit ordförande i 
Friluftsfrämjandet i Lund. Vi lyser frid över hans minne och våra kondoleanser går till hans närmaste. 
 
Nya medlemmar 

Vi hälsar Tommy Persson välkommen till Idrottsgillet i Lund. Tommy har spelat handboll i IFK Karlskrona i 
många år, dock ej i allsvenskan. Numera är det golf som gäller. 
Vi hälsar också Lennart Bergqvist välkommen. Han har spelat tennis sedan barnsben med en del framgångar. En 
gång uttagen till juniorlandslaget med Björn Borg. Som veteran har Lennart vunnit Veteran-SM i singel en gång 
(och förlorat tre finaler). Spelar sedan 2020 även golf. 
 
Nästa sammankomst – måndag 23 januari 2023 kl. 12:00 

Boka in 23 januari 2023 kl. 12:00 (mingel från 11:30). Då får Idrottsgillet i 
Lund besök av Johan Gomér. Handbollsdomare i världsklass och eftersom 
handbolls-VM pågår för fullt finns det förstås många frågor som vi vill ha 
svar på av vår gäst. En sak man funderat på är jämförelsen mellan handboll 
och nyligen avslutade fotbolls-VM: Vad hade hänt om avspark efter ett mål 
i fotboll skulle hanteras på samma sätt som i handboll. Då hade ju en 
kvittering varit självklar eftersom det tar mer än en minut för målgörande 
lag att ens komma tillbaka på egen planhalva. I fotboll påverkar en varning 
inte den pågående matchen utan det är kommande motståndare som kan dra 
fördel om varnad spelare skulle bli avstängd. I handboll har man 2 min 
utvisning. Varför kunde man inte ha 5 eller 10 min utvisningar i fotboll? I 
handboll har man flygande byten, vilket innebär att man kan ”plåstra om” 
en skadad spelare utanför planen och ändå ha fulltaligt lag. 
Vore också intressant att höra vad de regelförändringar som skett de senaste 
åren fått för konsekvenser ur ett domarperspektiv. 
Johan Gomér är även gatuchef i Lunds kommun sedan drygt ett år tillbaka. 
Därför kan vi öppna för frågor som rör hans jobb och på vilket sätt kan han 
med sin bakgrund tillföra idrotten i Lund. 
En annan befogad fråga är förstås, vem är vem? Johan har en tvillingbror, 
Martin, och tillsammans har de dömt på allra högsta nivå såväl nationellt som internationellt. 
 
Rapport från sammankomsten onsdag 16 november, med Björn Hedman 
Onsdag 16 november hade vi glädjen att få lyssna till Björn Hedman. Han har upplevt 
mycket i sitt yrkesverksamma liv som journalist och reporter inom flera olika media.  
Vi fick ta del av många berättelser från hans rika liv som idrottsambassadör och inte minst 
alla hans intressanta möten med individer som han på ett inlevelsefullt sätt gjort reportage om 
och då inte minst från Björns arbete på många olympiska spel och Paralympics. 
Det blev en mycket intressant kväll för de 33 medlemmar som kommit till Kraftringen 
Lounge i Sparbanken Skåne Arena. 
 

Idrottsgillets Stora Pris genom åren 
Idrottsgillets Stora Pris instiftades1995 och har sedan dess delats ut varje år.  
1995 Sten Sjögren, handboll 
1996 Birger Svensson, simning 
1997 David Katz, friidrott 
1998 Arne Lindström, handboll 
1999 Staffan Holmqvist, handboll 
2000 Asta Larsson, friidrott 
2001 Gunnar “Wade” Henriksson, friidrott 
2002 Peter Kozak, basket 
2003 Lennart Nilsson, handboll 
2004 Rolf Edling, fäktning 
2005 Kerstin och Bertil Andersén, idrottsledare 
2006 Allan Jönsson, fotboll 
2007 Mats Andersson, handboll 
2008 Anders Lindskog, handboll 
2009 Tommy Andersson, journalist och idrottsledare i IFK Lund bordtennis och Lunds FF 



 

 

2010 Hans Emil Pålsson, friidrott 
2011 Bertil Larsson, fotboll 
2012 Anna Laurell, boxning 
2013 Zoran Roganovic, handboll 
2014 Evald Fridén, handboll  
2015 Emme Adébo, handboll 
2016 Ola Jonsson, fotboll 
2017 Richard Ringhov, fotboll 
2018 Behrang Safari, fotboll 
2019 Axel Wallin, basket 
2020 Bertil Månsson, idrottsledare 
2021 Tomas Axnér, handboll 
2022 Alessia Bommarco, truppgymnastik 
 
Idrottsgillets Ungdomsstipendium genom åren 
2010 instiftades Idrottsgillets ungdomsstipendium, Stipendiet delas ut för att hedra minnet av Idrottsgillets 
mångårige medlem, Tommy Andersson. 
2010 Clara Monti-Danielsson och Maria Adler, Emma Friberg och Vanessa 

Tellenmark, handboll 
2011 Mia Hermansson, judo och Nils Grandelius, schack 
2012 Rickard Strath, friidrott 
2013 Hanna Blomstrand och Simon Jeppsson, handboll 
2014 Ida Jarlskog, tennis och Andreas Vidovic, friidrott 
2015 Alfred Jönsson, handboll 
2016 Hanna Bergman, simning, och Hanna Schmidt Axelsson, tennis 
2017 Andreas Henriksson, friidrott, och Karl Wallinius, handboll 
2018 Titilayo Mossberg, truppgymnastik, och Theodor Orban, kanot 
2019 Hugo Törngren, bordtennis, och Tyra Axnér, handboll (bilden) 
2020 Emma Heander, Minna Karlsson och Tindra Karlsson, innebandy 
2021 Elna Widerström och Nina Janmyr, simhopp 
2022 William Trulsson, friidrott 
 

Nytt år, ny medlemsavgift för år 2023 
2022 hade vi trots pandemin åtta sammankomster. 
Vi bjöd på en brokig samling intressanta gäster, Eos 
Basket representerades av Björn Göransson, 
Lunds Volleybollklubb av Peter Ahlm och 
Innebandyklubben Lund av Magnus Berglund.  
Vidare hade vi besök av Klara Andersson, 
Isabelle Gulldén, Torbjörn Andersson, Björn 
Hedman och intervju med Hans Torsmar i 
samband med vårt traditionella julmöte. Ett gäng 
förväntansfulla medlemmar mötte upp för en 
helkväll på Jägersro, där det vanns mer erfarenhet än pengar. 
Ett nytt år med fler spännande träffar och gäster väntar. Vi hoppas på stor uppslutning. Kom ihåg att julquizen kan 
komma att innehålla frågor som rör våra sammankomster och medverkar man där ökar chanserna att vinna pris i 
denna prestigefyllda frågetävling. 
Medlemsavgiften i Idrottsgillet för 2023 är oförändrad 250 kronor och du sätter in pengarna på postgiro 221532-5. 
Kom ihåg att skriva vem du är! 
 

Sociala medier 
Idrottsgillet i Lund finns på vår hemsida www.idrottsgilletilund.se och har du tillgång till Facebook går det bra att 
följa Idrottsgillet i Lund där också. 
 

 

Idrottsgillets presidium/ 
Michael Eng, Kay Nilsson, Göran Gustavsson, Per Hällström, Lars Bosrup, Jan-Olof Ericsson, Lasse Holmström. 


