MEDLEMSNYTT 3-2014
Ordföranden har ordet
Våren har varit innehållsrik där samarrangemanget med Riksidrottens
Vänner/Skåneidrotten/SISU Skåne var en höjdpunkt under en vacker heldag i början av maj.
Den 10 april var Erwin A. och jag på Distriktsidrottsmötet (DIM) i Lund. Här fick jag
möjlighet att informera om vår förening . Det var roligt att märka att vi är kända inom skånsk
idrott och att flera delegater kom och pratade efter mötet.
Nu behöver vi alla kraftsamla för att få se många skåningar gå fram och hämta RF:s
förtjänsttecken i Helsingborg den 29-31 maj 2015.Tänk efter och kom med förslag på
idrottsledare som kan nomineras! Vi hjälper till med ansökan!
Det finns många meriterade skåningar runt omkring oss.
På Skåneidrottens nya hemsida ligger nu Guldklubben under Särskilda satsningar. Här hittar
du styrelsens adresser, fadderverksamhet, information/ansökningsblanketter om
förtjänsttecken, protokoll, medlemsnytt m.m.
Jag önskar dig välkommen till Höör i augusti, då vi spelar boule under Anitas ledning. Efter
utdelning av vandringspriset ”Tores pokal” äter vi en god bit mat under gemytliga former.
Det blir intressant att följa valrörelsen i höst och se på vilket sätt idrott och hälsa kommer att
bli aktuella i debatten.
- Låt ALLA idrotta kan man redan nu läsa på Skåneidrottens reklambrickor. Detta
budskap förpliktigar och kräver stora engagemang och satsningar av våra
beslutsfattare och för hela idrottsrörelsen.
- Uppropet från våra olympier/kända idrottsledare för mer idrott i skolan är ett annat
viktigt inslag i politikerpåverkan. Forskning och skolprojekt har redan visat att fler
fysiska aktiviteter i skolan ger både bättre egen fysik och bättre skolresultat i övriga
ämnen. Vad väntar man på?
- Kanske vi/du också kan påverka någon politiker?
En riktigt skön och avkopplande sommar!
Conny Lindvall

Guldklubben och RV besökte Malmös höjdare
RV (Riksidrottens Vänner) och Guldklubben Skåne bjöd den 5 maj på i alla avseenden
”höjdarbesök” i Malmö. Drygt 20 Guldklubbsmedlemmar med gäster plus RV-medlemmar
med ordföranden Kerstin Rosén i spetsen besökte under en heldag Malmö Arena, Swedbank
Stadion och Turning Torso. Anläggningar som vi ser så gott som dagligen och även besöker
utan att bekanta sig så väl med dem som vi nu fick göra.
I Malmö Arena berättade Linda Lehmann om anläggningen som redan som 5-åring hunnit
hysa handbolls-VM, juniorernas VM-ishockey och European Song Contest (Melodifestivalen)
plus en massa andra stora evenemang. Vi fick också träffa mannen bakom verket, Percy
Nilsson.
På Swedbank Stadion tog arenachefen Anders Lindsjö med oss på en rundvandring där den
som ville fick jogga på planen. Efter det övertog Skånes Idrottsförbunds kanslichef Patrik
Karlsson värdskapet och presenterade Skåneidrottens distriktsorganisation. Distriktsförbundet
har sin vardagliga tillvaro inom Swedbank Stadions väggar.
Dagens tredje mål var Turning Torso, den plats i Malmö som når högra än någon annan. Från
53:e våningen i den 190 meter höga byggnaden såg vi stora delar av såväl Skåne som
Danmark – tydliga landmärken avslöjade att sikten var minst 70 kilometer från vår uppsatta

position. Vi fick av Jan Andersson, som varit med i projektet från ritbordet, veta en massa om
det som än så länge är både Sveriges och Nordens högsta byggnad. Det sistnämnda med tanke
på att både Göteborg och Stockholm avslöjat planer på att hamna närmare himlen.
Under dagen passade Kerstin Rosén på att utdela stipendiet från Olga och Gösta Olanders
minne 2013 till malmötjejen Frida Lundh (handikappidrott/bordtennis).
Roger Gottfridsson

Deltagarna vid ingången av Turning Torso. Foto: Hasse Sjöström

Turning Torso. Foto: Hasse Sjöström
STCC på Ring Knutstorp
Ett tiotal guldklubbsmedlemmar inklusive gäster for till Ring Knutstorp den 9 maj
tillsammans med dubbelt så många från FIA (Föreningen Idrottsarkivet, Helsingborg) för att
få en insikt i såväl Ring Knutstorps som STCC:s (Swedish Touring Car Championship)
verksamhet.
Sten Gunnarsson, med ett mycket meriterande förflutet som bilförare, var vår värd.
Tillsammans med VD:n för Skånes motorsportscentrum Magnus Öhrström berättade han om
banans historia, dess verksamhet och framtiden.
Under dagen pågick kvalet till premiären i årets STCC, en serietävling med sex deltävlingar
som sträcker sig över större delen av sommarhalvåret och som arrangeras på olika banor i

Sverige. Öppenheten var total, det fanns inget område på anläggningen som vi inte fick
besöka med undantag för banan under tiden som bilarna körde runt i försöken att skaffa sig
kvalificerande tider. Av naturliga skäl var den drygt två kilometer långa banan då förbjuden
mark.

Ring Knutstorp. Foto: Hasse Sjöström
Vi fick se den kostsamma medicinska beredskapen. Den som trots den omfattande
bemanningen, läkare, sjuksköterskor och annan ambulanspersonal, drar höga kostnader men
ändå alla vill ska förbli sysslolös under tiden då verksamhet förekommer på banan. Vi fick
också möta lärare och elever på den utbildning av bilmekaniker, med inlagd specialutbildning
för tekniker för tävlingsstallen, som för sjätte året bedrivs på Ring Knutstorp av den
kommunala skolan i Svalövs kommun. Där går cirka 50 elever i tre årskurser, bland dem fem
flickor. Skolan har ett gott rykte. En mycket stor del av dem skolan utbildat har fått arbete
direkt efter avslutad utbildning.
Framtidsplanerna handlar i första hand om utbyggnad av olika slag. Vi fick också veta att
anläggningen inte står och gror igen i väntan på de förhållandevis få tävlingsdagarna. Nej då,
här är det liv och rörelse cirka 300 av årets dagar. Olika slags testkörningar, såväl
körkortsaspiranter, yrkesförare som polisen begagnar banan. Man arrangerar också
konferenser och andra evenemang och även cykeltävlingar.
Innan lunchen meddelades att vi vid denna skulle få sällskap vid ett sidobord. En av fäderna
till ynglingarna som jagade kvaltider på banan ville äta sin lunch i den avskildhet som vår
grupp ansågs kunna bjuda på. När lunchgästen kom visade det sig vara pappan till deltagaren
Carl Philip Bernadotte. Han kände sig uppenbarligen hemma bland undersåtarna i vårt
sällskap, för den delen utan att ta minsta initiativ till närmande. Han stannade kvar bland oss
utan att göra stort väsen av sig så länge tidsträningen pågick.

Bob Huzell, Vd för STCC, kom och berättade ingående om sin och sitt företags verksamhet.
Den har pågått sedan 1996 och växer för vart år. STCC ses som en av de rekryteringsbaser
som ska locka fram en nytt stort svenskt namn för motorvärldens flaggskepp, Formel 1-VM.
Jämförelser gjordes med Finland som nära nog ständigt har haft/har en förare i toppen av
banracingens världselit. Passande nog kvalificerade sig under vårt besök en kvinnlig förare för
första gången för deltagande i STCC-finalen. Emma Kimiläinen heter hon – typiskt nog är
hon finska.
Deltagarna från Guldklubben är stort tack skyldiga FIA-ledningen med dess president Bengt
A Andersson för en berikande och stimulerande dag.
Roger Gottfridsson

Kommande träffar
6 augusti – Boule i Höör. Årets höjdpunkt med tävling om Tores vandringspris. Se särskild
inbjudan.

Lund den 14 juni 2014
Erwin Apitzsch
Sekreterare

