Medlemsnytt 4-2019
Ordföranden har ordet
I Medlemsnytt 1-2017 skrev jag att ökad fysisk aktivitet i skolan ger eleverna högre betyg och
ofta en livslång kunskap om vikten av att röra på sig, enligt bland andra Jesper Fritz forskning
i Malmö/Lund.
Nu i december 2019 läser vi att svenska barn är sämst på motion i hela Norden. År 2001 var
83,6 procent av svenska ungdomar fysisk inaktiva. År 2019 har siffran ökat till 84,7 procent.
Sämst är det bland flickorna. Bäst är Finland, där man har ett systematiskt arbete i skolan och
i samhället för att genomföra fysiska aktiviteter. Detta saknas i Sverige. Alla ställer stora krav
på skolan angående kunskaper, integration, sociala fostran och även fysisk och mental hälsa.
Några TYDLIGA övergripande beslut fattas dock inte av berörda myndigheter. Redan i en
läroplansändring 2001 skrev man: Skolan ska STRÄVA efter en daglig fysisk aktivitet!!!
Vad kan föräldrar, idrottsföreningar, andra frivilliga krafter göra för att stötta sin lokala skola?
En idrottsförening kan vara en viktig resurs för att aktivera barn på raster, efter skolan, på
loven och fritiden. Vilka möjligheter ser du? Kontakta skolan och hitta möjligheter. Det gäller
våra barns framtida hälsa!!!
År 2021 är det Riksidrottsmöte i Uppsala och därför ska vi tillsammans nominera kandidater
till RF:s förtjänsttecken under nästa år. Börja redan nu fundera på vilken lämplig kandidat,
som du känner.
Fortfarande kan man få uppleva riktig humor på våra idrottsarenor. Malmö Redhawks mötte
nyligen Rögle (gröna/vita) tröjor. Ståplatspubliken i Ängelholm ropade unisont: Zlatan är
grön och vit!! De tänkte på Zlatans engagemang i Hammarby (gröna /vita tröjor). Kändes
säkert sorgligt i Malmö hjärtat att höra ….
Ett par dagar senare blev himlen dock åter himmelsblå, när Markus Rosenberg gjorde sin
bejublade avskedsföreställning på ”himmaplan”.
Tack för alla kontakter och trevliga möten i år!
Jag vill särskilt tacka Skåneidrotten för ekonomiskt stöd och gott samarbete under året.

God Jul och Gott Nytt År!
Conny Lindvall

EM i Curling i Helsingborg
Vi blev nio medlemmar från Guldklubben och två gäster som deltog i denna träff i samband
med EM i Curling tillsammans med medlemmar från Riksidrottens Vänner (RV) och
Helsingborgs Idrottsakademi (HIA). Efter allt jobb med att till slut finna rätt plats för

incheckning och konferensrum så blev det en fantastisk kväll där Curlingförbundet ställde upp
till 100 procent. Deras generalsekreterare Stefan Lund tog väl hand om oss, gjorde en fin
bildpresentation med lite historik, lät skippern Isabella Wranå från Sverigetvåan och utmanare
till lag Hasselborg, ge oss en inblick i spelet med allt från material, regler, strategier i spelet
och vad som krävs av en elitspelare idag. Det internationella förbundets president Kate
Caithness, den enda kvinnan i världen som leder ett vinteridrottsförbund, sade några ord och
berömde Sverige för alla sina framgångar och berättade lite om det internationella arbetet och
utvecklingen i världen. De sammanlagt 42 deltagarna ställde många frågor och var mycket
aktiva.

Herrlandslaget i aktion

Vi såg sedan herrmatchen Sverige mot Nederländerna och fick se hur skickligt lag Edin är,
som vann lätt. Samtidigt pågick fyra andra matcher i hallen som var intressanta att följa. Vi
som satt kvar länge efter matchens slut fick möjlighet att träffa skippern Niklas Edin som
berättade om spelet och om fortsättningen på EM och även ismakaren Leif Öhman, som är
ansvarig för isen vid alla internationella stortävlingar i hela världen.

Curlingförbundets generalsekreterare och skippern
Niklas Edin pratar med oss efter matchen

Det krävdes mycket arbete för att få ihop denna kväll, med många besök i ishallen in i det
sista, ändring av platser och kontakter med projektledare, Scandic för fikat, biljetter från
Arenan, men med det positiva utfallet av denna kväll så var det mödan värt!!!!!
Carin Nilsson Green

Medlemsprofilen – Anita har ordning på klot och papper
När Anita Kjellander för så där 50 år sedan följde med sin man till bowlinghallen (VM-hallen
i Malmö) för att se när han och hans lag spelade blev hon, bildlikt talat, uppvaktad av en
kvinna som sa: ”Vill du inte spela? Vi har ett damlag som spelar i Baltiska hallen, dit är du
välkommen!” Anita ville spela – och det gör hon fortfarande.
Bowlingen har sedan dess varit en viktig del av Anitas fritidsliv. Hon spelar fortfarande, 78 år
fyllda, fyra dagar i veckan. Men det är inte spelandet som tagit så mycket tid, hon har lagt ned
betydligt mera tid på att vara klubbledare och ledamot i distriktsstyrelsen.
BK Lotus hette föreningen där Anita först hamnade i. Där blev hon tämligen omgående
sekreterare, sedan ordförande och var verksam i 22 år. Bildandet av nya klubbar och under
senare år sammanslagningar har alltid varit en stor del av bowlingen. BK Lotus slogs ihop
med en klubb som höll till i Kronprinsen, BK Boston. Där spelade både damer och herrar men
det var Anita som bestämde, i 17 år var hon ordförande. Nästa sammanslagning och flytt
skedde 2009. Då till Baltiskan och Wasagården BK. Av den manövern blev det Wabo BK, en
klubb där Anita fortfarande är ordförande.
- Vi är ungefär 35 medlemmar som har roligt när vi träffas. Resultaten är inte längre det
viktigaste. Vår äldste medlem är 92 år, han är fortfarande aktiv, säger Anita.
Skånes Bowlingförbund upptäckte snart
Anitas talanger vid sidan av banan och
gjorde redan 1980 henne till
styrelsemedlem. Där var hon verksam i 17
år, senare lika många år som revisor. Hennes
kvarvarande styrelseuppdrag är i
pensionärsbowlingföreningen Gripen och så
i Guldklubben Skåne.
År 2005 fick Anita ta emot RF:s
förtjänsttecken och 2011 valdes hon in i
styrelsen för Guldklubben Skåne. Där är hon
mycket aktiv, bland annat som vår fotograf.
Det är ordning och reda med henne.
Intervjua henne är ganska lätt eftersom hon
har antecknat det mesta hon engagerat sig i.
Om någon tror att det är en tillfällighet att
hon sköter tävlingsprotokollet när
Guldklubben samlas för årets stora interna
idrottsuppgörelse, Boulemästerskapet, så
kan meddelas att det absolut inte är så.
Anita Kjellander
Anita gillar att bokföra och att ha ordning och reda på sina papper. Egentligen kunde hon ha
varit en riktig idrottsnörd med koll på såväl alla tiders vinnare i Vasaloppet och fotbollens

Allsvenska skyttekungar. Det är bara det att flickor på den tid då Anita växte upp inte hade
sådana intressen.
Anita Kjellanders bästa resultat på bowlingbanorna skäms inte för sig. 268 poäng är bästa
serien och på fyra serier har hon noterats för 798. När hon började spela var bowlingen en
familjesport där både föräldrar och barn deltog. I takt med ändrade levnadsvillkor har mycket
skett. När hon började spela hade Malmö tre hallar där det emellanåt var mycket svårt att hitta
tider (Baltiskan, VM-hallen och Kronprinsen). Dessutom fanns en hall i Arlöv. I dag finns
bara Baltiskan kvar.
Många säger att det blivit för dyrt att spela bowling. Antalet utövare har sjunkit kraftigt de
senaste 50 åren, något Anita både är villig hålla med om och att protestera mot.
- Antalet spelare har minskat men särskilt dyrt tycker jag inte att det är. Jag som är med
i en klubb betalar 350 kronor i månaden. För det spelar jag minst fyra gånger varje
vecka. Dessutom har vi ett stort socialt umgänge i bowlingen. Det tycker inte jag är
dyrt, säger Anita.
Roger Gottfridsson

Viktig information från kassören
Det drar ihop sig till nytt verksamhetsår och även inbetalning av medlemsavgiften för 2020.
Avgiften är 150 kr och insättes på bankgironummer 301-5591 Guldklubben Skåne.
Kom ihåg att ange ditt namn. Vi önskar att du betalar din avgift under perioden
7 januari – 5 februari 2020.
Brevportot stiger åter på det nya året. Är det någon av er, som brukar få brev från oss,
som nyligen skaffat e-mail, så är kassören tacksam för uppgift om den nya mailadressen.
Vi sparar mycket genom att kunna sända mail istället för brev.
Lennart Willemo
Kassör
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Lund den 13 december 2019
Erwin Apitzsch
Redaktör

önskar
Guldklubben

