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Nya allmäna råd covid 19
Folkhälsomyndigheten bedömmer att de allmäna råden om att förhindra smitta kan tas
(togs) bort den 29 september. De nya allmänna råden innebär att vuxna personer som
ännu inte vaccinerat sig bör hålla avstånd till andra människor. Då de löper större risk
att smittas. Det är särskilt viktigt i kontakten med riskgrupper och personer som är 70
år och äldre. Råden gäller ej personer under 18 år eller personer som av medicinska
skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19. Alla, även fullvaccinerade,
bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om
covid 19.

Dags igen för tisdagsträffar!
Vi har nu startat upp våra tisdagsträffar. Hittills endast för att träffas och ha en fikastund
tillsammans. Vi träffas tisdagar kl 09:00 – 09:30. Efterhand kommer vi att ha föreläsare som
tidigare, innan Covid 19 slog till. Vem och när meddelas på vår hemsida. Det kommer som
vanligt att vara en bandyupptakt inför eller när seriespelet startat.

Idrottsmuseets öppettider
Måndag – fredag 09:00 – 12:00
Övriga tider efter önskemål, kontakta kansliet.

Öppna Hus
Lördagen den 20 november kl. 10:00 – 14:00
Flera aktörer i Stadsträdgården har då öppet och visar upp sina verksamheter.

Idrottsmuseet – Vävstugan – Konstnären Helene Sagerström –
Musikskolan – Röda Korset
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Inge Lennartsson och Jan Svensson blir nya tränare i IF Heimer.
BK WIK vinner bowlingpremiären i div 1 mot BK ÖS från Tibro. Bo Hansson 788 p.
Lidköpings HK slår Karlsborg med 20–19 i handbollens div III. Claes Andersson 5 mål.
Fred Höwler blir ny ordförande i LAS efter Karl-Evert Andersson.
Söne/Örslösa damlag blir seriesegare i damfotbollens div V.
Claes Malmqvist och Jan-Olof ”Nacka” Gustavsson blir nya fotbollstränare i Lidköpings IF.
Damhandbollsderbyt mellan Kållandsö och Linne slutar 9–15. Maria Tobiasson 4 mål samt
Annelie Klintebjer 6 mål i resp lag.
IFK Lidköping–Husqvarna slutar 8–6 i div III i bordtennis. Laget bestod av Claes Sundell,
Harald Lennartsson, Fredrik Fällgren och Lennart Andersson.
Villa-Lidköping och Vänersborg slutar 5–5 i hemmapremiären i bandy. Jörgen Gustavsson
2 mål.
Jonas Andersson Villa-Lidköping gör 1 mål när Sverige A vinner över Norge A med 7-1.
Kållands BK slår Mjölby med 7–2 i bandyns div 1. Anders ”Krullen” Johansson 2 mål.
Lidköpings Atletsällskap firar 60-årsjubileum.
Svarthalls SK vinner över Nykroppa med 4–3 i bandyns div II. Urban Carlsson 2 mål.
Johan Sunnermark blir 2:a i tennis-SM efter förlust i finalen.
BK Wiking vinner över Munkedal med 6–0 i bandyns div III. Bert Broberg 2 mål.
Lidköpings AIK slår Hällefors med 7–1 i bandyns div II. Håkan Friman 2 mål.
Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap (LIHS) bildas den 27 november. Den första valda
styrelsen bestod av ordf. Gunnar Lindahl, v.ordf. Karl Fasth, sekr. Arne Palm, kassör
Agne Källström. Övriga ledamöter Sven Blomqvist, Rune Svensson, Arne Friman.
Suppleanter Sven Friman, Gunnar Freij och Rune Karlsson.

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften Bankgiro 144-4595.
Vi finns även på FACEBOOK! Följ oss där och dela till Dina
vänner! Sök på www.facebook.com - Lidköpings Idrottsmuseum

