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Nästa sammankomst

Måndag 16 maj inleder vi med lunch med ankomst mellan kl. 12:00 och 12:30
Måndag 16 maj 2022 har vi den stora glädjen att hälsa vår förbundskapten för
damlandslaget i fotboll, sommarens succétränare vid OS i Tokyo, Peter
Gerhardsson, varmt välkommen.
Som spelare gjorde dagens gäst 49 mål i Allsvenskan för Hammarby IF under
säsongerna 1978-87 med Stora Silvret 1982 som främsta merit.
Vårt damlandslag blev oerhört folkkärt och vi var många som följde lagets öden
och äventyr under OS, där Peter lotsade vårt svenska damlandslag till ett OS-silver
med snudd på guld.
Nu är siktet inställt på medaljer med 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.
Notera att vi denna gång inte har möjlighet att vara i Arenan, då denna är
upptagen av annan verksamhet. I stället kommer vi att vara på Hos Talevski i
Stadsparken (f.d. Stadsparkskaféet).
Vi kommer att inleda med lunch på reserverade platser i den ordinarie lunchrestaurangen. Det går bra att
komma när som helst mellan 12:00 och 12:30. När alla ätit färdigt 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.

EM 2022, genrep och spelschema
Innan sommarens EM kommer Sverige att spela en träningslandskamp. Den sker på Friends Arena, tisdag 28/6 då
Sverige möter Brasilien, som har Peter Gerhardssons företrädare, Pia Sundhage, som förbundskapten.
Här är datumen för EM i sommar: lördag 9/7 Sverige-Nederländerna, onsdag 13/7 Sverige-Schweiz, söndag 17/7
Sverige-Ryssland (eller…?), 20-23/7 kvartsfinaler, 26-27/7 semifinaler och 31/7 final.

Fartfylld sammankomst med vår nya stjärna i rallycross
Onsdag 20 april 2022 var vi omkring 30 medlemmar som bänkat oss för att
lyssna till Klara Andersson. Blott 22 år ung bjöd hon oss åhörare på en
fantastisk berättelse om sin karriär. Ingen som lämnade lokalen gjorde det
oberörd. Vi överraskades alla över vad denna unga tjej redan åstadkommit och
vilka framtidsdrömmar hon har.
Klara har mer eller mindre fötts in i sporten. Hennes föräldrar och syster har varit
framgångsrika. Därför var det naturligt att hon började köra gokart redan som 7åring och i fyra år har hon hunnit tävla i rallycross för E-bilar.
Förra året vann hon SM och kom 7:a på VM. Hennes mål är att vinna VM och
sedan på sikt att köra rally. Drömmen då är att få köra Dakar-rallyt.
Klara avslutade med att ge ett gott råd till oss vanliga bilister: Tänk på era
medtrafikanter!

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.
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