Välkommen till
Idrottsgillets 242:a sammankomst
måndag 16 maj 2022, som inleds med
lunch med ankomst mellan kl. 12:00 och
12:30 på Hos Talevski i Stadsparken

Peter
Gerhardsson,
med guld i blick

Som spelare gjorde dagens gäst, Peter Gerhardsson, 49 mål i Allsvenskan för Hammarby IF under säsongerna
1978-87 med Stora Silvret 1982 som främsta merit. Silver blev det också som förbundskapten för svenska damlandslaget i fotboll förra sommarens OS i Tokyo. Vårt damlandslag blev oerhört folkkärt och vi var många som
följde lagets öden och äventyr under OS.
Nu är siktet inställt på medaljer av ännu ädlare valör. Mästerskap och kval avlöser varandra. Närmast väntar EM i
England till sommaren och 2023 är det VM i Australien/Nya Zeeland som gäller.

Vem är inte intresserad av att få höra hans tankar om de kommande mästerskapen. Kanske kan vi få något avslöjande om spelare och hur de ska spela. Så, boka in detta datum i din kalender.
Frågeställare och moderator är som så många gånger förr Lasse Holmström.
Vi kommer att hålla till på Hos Talevski i Stadsparken (f.d. Stadsparkscaféet) måndag 16 maj 2022 och
du kan anlända när det passar mellan kl. 12:00 och 12:30 och vi intar lunch på reserverade platser i den
ordinarie lunchrestaurangen. Därefter går vi över till cafédelen där vi intar kaffe och där Lasse
Holmström samtalar med vår gäst.
• Observera att kostnaden för lunchen är 130 kr, vilket inkluderar salladsbuffé, dagens rätt (vegetariskt alternativ finns), smör och bröd, bordsvatten samt kaffe.
• OBS! Antal platser är begränsade. Anmälan måste ske senast onsdag den 11 maj.
• Betalning sker av respektive gäst direkt vid ankomst då avprickning på anmälningslista också görs. Möjlighet till tillval av mineralvatten, öl eller vin, som betalas samtidigt.
OBS! Plats Hos Talevski i Stadsparken Lunch 130 kr.
Anmälan senast onsdag 11 maj 2022 till
Kay Nilsson via mail kaynilsson@yahoo.se eller på telefon 070 655 40 26
Ta gärna med en gäst eller flera! Varmt välkomna hälsar
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