Medlemsnytt 2-2019
Ordföranden har ordet
Guldklubbens styrelse var efter sitt styrelsemöte den 3 april även närvarande på kvällens extra
Distriktsidrottsmöte i Malmö! Det fanns endast ett ärende på den egentliga dagordningen. Efter
information av Mattias Hjelmberg ifrån RF/SISU beslutade de 19 närvarande
specialidrottsförbundens deltagare enligt styrelsens förslag:
- att en sammanläggning ska ske mellan SISU och Skåneidrotten fr.o.m. 2020.
Guldklubben fick efter detta beslut möjlighet att presentera sig och sin verksamhet.
Vår jubileumsskrift 2008-2018 delades också ut i samband med personliga kontakter med DIMdeltagarna.
Det händer mycket spännande inom idrottsvärlden i sommar. Några exempel är
- Den 24 juni beslutar IOK var Vinter-OS 2026 ska hållas. Det finns nu bara två kandidater:
Italien och Sverige. Noterbart är att Lillehammer i Norge funderar på att söka Vinter-OS
2030.
- Har du möjlighet, så gör gärna ett besök på SM-veckan i Malmö den 27-29 juni. Njut av
idrott, lyssna på föreläsningar och roas av underhållningen på Posthusplatsen. Se på
www.smveckan.se>valkommentillmalmo om vad som händer under dessa dagar.
- Sommarens höjdpunkt blir vår traditionella träff i Skånes mittpunkt: Höör, där Guldklubbens
Bouletävling om Tores pokal äger rum den 6 augusti. Se särskild inbjudan!
Hör gärna av dig med tips på Guldklubbsaktiviteter i höst!
PS! Skåneidrotten har i år ännu inte fått in någon ansökan om förtjänsttecken
Det ska vi ändra på, eller hur? DS!
En riktigt skön sommar!
önskar

Conny Lindvall

Premiär för Guldklubbens Dag i klassisk idrottsmiljö
Den 21 maj lanserades ”Guldklubbens Dag” med en träff i Helsingborg. Allt i akt och mening att ge
medlemmarna en möjlighet att träffas under, som vanligt otvungna former, umgås, äta, leka – kort
sagt - ha roligt. 28 medlemmar och gäster kom till Idrottens Hus i Helsingborg. Lyckades försöket?
Det får var och en själv avgöra.
Styrelsen, som står bakom den här sammanfattningen, anser sig inte riktigt ha nått allt vi vill hinna
med att göra för att få våra medlemmar delaktiga Uppenbart är ändå att intresset för träffar utan
anknytning till ett evenemang samlar fler. Det årliga mästerskapet i boule i Höör i början av augusti (i

år den 6, välkomna!) är, tillsammans med årsmötet, de träffar som samlar flest deltagare. Nu ville vi
försöka hitta en dag utan evenemang och som sagt: för att vara första gången vill vi påstå att det blev
lyckat. Men fler hade fått plats.
En enkel frågesport inledde Guldklubbens Dag – utan att någon
vinnare korades, vilket gav oss tillfälle att upptäcka de många
rariteterna i samlingarna på Idrottsmusset. Efter att vi ätit
klassisk idrottsåskådarmat, kokt varm korv med bröd, gav
Helsingborgs stads fritidsdirektör, Daniel Nilsson, oss under en
halvtimmeslång god inblick i hur stadens ledning resonerar och
handlar i frågor som rör stadens idrottsliv.
I Helsingborg har genom århundraden utvecklats en
donationskultur. Staden benämns i vissa sammanhang som
”Konsulernas stad”. Det är ingen löst påklistrad etikett. Det har
varit viktigt att stoltsera med fina titlar och offentliga
omnämnanden. Välviljan har i huvudsak riktats mot det kulturliv
som ligger utanför idrotten. (Jämför gärna med Göteborg där
donationerna riktades mot anläggande av sjukhus, Sahlgrenska,
Carlanderska och Ekmanska, och parkanläggningar.)
Fritidsdirektör Daniel Nilsson
Under senare år har idrotten i Helsingborg också fått betydande nytta av de fonder, främst Henry
Dunkers, grundaren av Helsingborgs Gummifabrik, senare Tre Torn, som med tiden växt till sig.
Fritidsdirektören förklarade att stadens stora satsningar under senare år på olika slags anläggningar,
inte minst på idrottens område med ombyggnaden av Olympia och nybyggnad av Helsingborgs
Arena, skett med donationsmedel utanför aktuell budget. Detta ger idag möjligheter att arrangera
publika föreställningar, inte minst på idrottens område. I år kommer Para-EM i bordtennis att
avgöras i staden liksom EM i curling.
När det gäller verksamheter skiljer sig Helsingborg knappast från andra jämförbara städer i vårt land.
Just nu är den minskade föreningstillhörigheten och verksamheter i föreningsregi det största
bekymret. Inte bara idrotten lockar allt färre och det ökade antalet avhopp av barn i övre tonåren
från föreningslivet, väcker oro där som överallt i vårt land. En stor fråga som är nödvändig att
diskutera. Kanske från utgångspunkten att många organisationer startar sina barnverksamheter i trefyraårsåldern. Detta gör att dagens barn är föreningsanslutna lika lång tid som föregående
generationer varit, men att de slutar i yngre år, vilket är olyckligt med tanke på att många ungdomars
framtid formas först i de övre tonåren.
När vi Guldklubbare rannsakar oss kommer säkert de flesta fram till att vi tävlingsdebuterade först i
12-14-årsåldern. Dagens barn börjar tävla som fem-sexåringar och har när de slutar lika långa
idrottskarriärer bakom sig som vår generation hade. Tolvåriga före detta idrottsutövare både låter
och är oroande. Vår generation slutade sällan idrotta innan vi fyllt 20.
Daniel Nilsson var öppen och informativ och fick rejält med applåder och litteratur som finns om
Guldklubben Skåne.
Med sitt välplanerade idrottsstråk (Olympia, Idrottens Hus, bowlinghall, Helsingborgs Arena och
issportanläggningarna) är det även för före detta idrottsaktiva, som vi, lätt att idrotta i Helsingborg.

Brottningsuppvisning

För att nå vår första fysiska aktivitet för
dagen, som utspelades i bowlinghallen,
behövde vi bara gå något hundratal meter,
dessutom inomhus om så önskades.
Efter det fick vi, dessbättre utan att själva
delta, tillfälle att bekanta oss med
verksamheten i relativt nystartade
Helsingborgs Wrestling Team, en
specialklubb för kvinnliga brottare. Den har
trots sin korta historia nått stora
framgångar.

Conny Lindvall

Efter senaste SM, i Söderhamn i februari, kom klubbens representanter hem med fyra guld-, och tre
silvermedaljer
Avslutningen på dagen, efter lunch på arenan, slutade i en präktig västgötaklimax: vi skulle tävla i att
göra poäng i basket. Bollar hade lånats och levererats från basketgymnasiet. Efter programpunktens
genomförande skulle bollarna av utlånaren hämtas på platsen där de levererats. Felet var bara att
den nitiske bollövervakaren kom för tidigt. När han såg bollarna på överenskommen plats tog han
dem med sig – samtidigt som Guldklubbsmedlemmarna tog väl för sig av lunchbuffén på
Helsingborgs Arena. Och utan bollar är det svårt spela basket.
Lite snöpligt, men titeln ”Guldklubben Skånes bäste basketskytt” får därför ses som vilande fram till
nästa Guldklubbens Dag.

Roger Gottfridsson

Helsingborg fortsätter att vara en idrottens föregångsstad
Guldklubbens Dag inleddes på Idrottsmuseet i Idrottens Hus, en plats där de helsingborgska
idrottsminnena och framgångarna står som spön i backen. Som malmöbo (nästan i alla fall, Vellinge)
är det bara att gratulera Helsingborgs satsning. Idrottsmuseet är en klenod tack vare idogt och
uppoffrande insatser från pionjärernas initiativ på 1970-talet fram till dagens veteraner. Kommunen
stöttar lika berömvärt som efterföljansvärt, men utan ett antal entusiasters uppoffrande arbete hade
museet aldrig blivit vad det är. Entusiaster med rötterna i Helsingborgsidrotten. Kanske en gång i
tiden konkurrenter som aktiva och ledare, i dag förenade i målet att bevara stadens idrottshistoria.
Flera av dem som gjort och gör stora insatser för museet är också medlemmar i Guldklubben Skåne.
För den som vill finns det möjligheter att hinna med mycket!
Tävlingsinstinkten bland dem som driver Helsingborgs idrottsmuseum vidare lever kvar. I dag
koncentreras den mindre på att bräcka konkurrenterna från den egna staden. Numera enas krafterna
för att ge helsingborgarna – och besökande från andra orter - bilder av den helsingborgska idrotten
från ”Olympiska spelen” på Exercisfältet 1832 och 1834, de första svenska mästerskapen i allmän
idrott (i dag friidrott) och fotboll 1896 till det innehållsrika idrottslivet i staden sedan dess. Inte minst
hjälpt av byggandet av Olympia och resultatet är lysande, Idrottsmuseet i Helsingborg är en skånsk
pärla!

Roger Gottfridsson

Skånska förtjänstteckenmottagare vid RIM i Jönköping
Vid Riksidrottsmötet (RIM) i Jönköping den 24-26 maj premierades 13 skånska idrottsledare
med Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse för sina mångåriga insatser. Guldklubben Skåne
uppvaktade med ett diplom och jubileumsnumret av vår 10-åriga existens. Efter den
högtidliga utdelningen av Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson deltog alla i den
efterföljande idrottsfesten tillsammans med de övriga deltagarna i RIM.

De skånska förtjänstteckenmottagarna och Guldklubbens sekreterare Erwin Apitzsch
Alla erbjöds att bli medlemmar i Guldklubben och i skrivande stund välkomnar vi dessa idrottsledare till vår gemenskap och våra aktiviteter: Per Dahlöf (handboll), Bertil Eklöv (fotboll), Martin Landahl (skidor), Åke Ohlsson (fotboll), Bosse Persson (fotboll), Lars-Erik Thomasson (bowling) och Bo Petersson (brottning).

Lund den 10 juni 2019
Erwin Apitzsch
Redaktör

