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Coronapandemin har gjort att vi har haft Idrottsmuseet stängt för besök sedan
tisdagen den 17 mars 2020. Kansliet har varit öppet måndag , onsdag och fredag
kl. 09:00 till 12:00 för mindre arbeten av våra arbetsgrupper. En bok om 100
Idrottsprofiler från Lidköpingsbygden har sammanställts av Ingemar
Williamsson och finns att köpa på Idrottsmuseet. En idrottshistorik finns också
över Idrott med start i Saleby Kommun inkluderande närliggande idrottsklubbar
med anknytning 1933-2019. Denna finns också att köpa. Mindre arbeten har
gjorts av samtliga arbetsgrupper för att hålla vårt fina Idrottsmuseum levande.
Hur länge epidemin fortsätter vet ingen så Idrottsmuseet kommer att vara stängt
för besökande såväl för enskilda och grupper till vidare.
Detta gör också att vi inte kommer att hålla vårt årsmöte förrän vi kan öppna
igen. Däremot skickar vi med verksamhetsberättelsen 2020 med detta
medlemsinfo och får återkomma på lämpligt sätt när vi kan hålla vårt årsmöte.
LIHS fyller i år 2021 30 år. Vilket vi på olika sätt kommer att uppmärksamma.
under året.

Medlemsavgift
Med detta brev bifogas inbetalningskort för medlemsavgift för 2021
150 kr för enskilda och 200 kr för föreningar.
Som medlem i LIHS får Du: Fyra nr av tidningen Westgötarnas Idrottshistoria, tre nr av
LIHS Medlemsnytt, fotbollsresa till subventionerat pris, delta i medlemslotteriet och
tisdagsträffar med varannan tisdag intressanta gäster. Vi kan också se på någon idrottsfilm
från flydda tider eller kan vi arbeta och ha det trevligt tillsammans. Har vi gästtalare kungörs
detta på vår hemsida i kalendern.
Om du betalar via Internetbank, använd Bankgiro 144-4595 och ange namn och adress! Om
du betalar med SWISH 123 288 21 65 ange för och efternamn.
Alla som betalar innan 1 april deltar i ett Medlemslotteri.

2021 är vi 463 enskilda medlemmar och 42 föreningsmedlemmar.
Vi vill gärna bli fler! Så hjälp oss gärna med detta!
Adressändring
För att LIHS ska kunna adminstrera Ert medlemskap på bästa sätt är det viktigt att vi har rätt
adresser och e-postadresser. Därför vore vi tacksamma om ni medlemmar anmäler adressändringar till kansliet på telefon eller via e-post om ni flyttar eller byter bredbandsleverantör.
************

Några idrottshändelser i Lidköpings kommun för 30 år sedan
Januari-April





















Bandylandskampen Sverige-Sovjet på Lidköpings Isstadion slutar 2-2 inför 2 123
åskådare. Inga Villaspelare deltog här eller i efterföljande VM.
Bowlingmatchen LBS-Lidex slutar 5930-5862. Stefan Jonsson 805 poäng och Lars-Åke
Lindqvist 776 poäng bäst i resp lag.
Bandymatchen Gillstad SK-BK Wiking i div 3 slutar 1-4. Per Zetterberg o Torbjörn Sahl
bäst i resp lag.
HC Lidköping vinner över Hangelösa med 17-6 i ishockeyns div 4. Jonas Packalen och
Magnus Dahlberg 3 mål var.
LAS stora internationella tungviktsbrottare Arne Robertsson avlider.
LAS-brottare Pierre Dikanda blir Stor Grabb nr 67.
Damhandbollsmatchen i div 1 mellan HK Linne och Vikingarna slutar 20-14. Therese
Kjellberg 5 mål.
Marie Karlsson blir ny ordförande i Lidköpings FotbollsFörening efter Ann-Britt Reveny.
De la Gardieskolans bandylag blir Svenska Mästare efter finalvinst mot Torsbergsskolan
med 5-3. Martin Arvidsson 2 mål.
Kållands BK klara seriesegrare i bandyns div 2 efter 17-3 mot Malung. Jörgen Ottersten 5
mål.
Örslösa IF vinner div 3 i bordtennis. Laget består av Karl-Arne Hennersten, Carl-Erik
Carlsson, Tommy Bruzelius, Dennis Andersson o Stefan Abelsson.
Villa-Lidköping BK blir utslagna i kvartsfinalen i bandy mot Västerås SK efter 0-5 i 5:e
matchen.
Tryggve Gustafsson LAS tar guld i 57-kilosklassen i antik stil vid USM i brottning i
Lidköping.
Fredrik Perman Lidköpings Tennisklubb segrar i Norska Grand Prix-serien i Oslo.
Magnus Fredriksson LAS tar sitt 6:e SM guld i brottningens 83-kilosklass.
Claes Sundell IFK Lidköping blir Lidköpingsmästare i bordtennis.
BK LIDBAS blir 2:a i basketens div 2. Roger Ovebratt är spelande tränare.
LAS blir bästa klubb vid brottnings-SM i fri stil. Guld till Sandor Csergö, Pierre Dikanda,
Theodore Dikanda o Benny Strid från LAS.
Niclas Åhman blir ny tränare för Lidköpings Handbollsklubb och Mats Djupström för
HK Linne.
Lidköpings Tennisklubb blir klara för Elitserien. Laget bestod av Rikard Dellenborg,
Pontus Träff o Sven Ackell.

Vi finns även på FACEBOOK! Följ oss där eller på vår hemsida och dela
till dina vänner!
sök på www.facebook.com- Lidköpings Idrottsmuseum, www.lidkopingsihs.se

