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Nye ordföranden i LIHS -Leif-Ove Gustafsson- presenterar sig
Jag är född bondgrabb och uppväxt i Härjevad, men har större delen av mitt liv med familjen varit
bosatt i Saleby. I Saleby IF har jag spelat fotboll och varit föreningens sekreterare i 14 år och
ordförande i 25 år. Mitt arbetsliv har varit inom lantbrukssektorn, jag började som 17- åring på
Skaraborgs läns Lantmäns Centralförening som blev Västsvenska Lantmän och därefter Odal.
Slutade 1999 och blev VD för Varaslättens Lagerhus där jag var i 10 år, därefter blev det några år i
Skåne och Danmark innan pensioneringen. Mitt favoritlag i fotboll, förutom lagen här hemma, är
Tottenham Hotspurs där jag är medlem så intresset för idrott lever både i när och fjärran.
Idrott är kultur och historien genom åren och även nutid om alla föreningar och framstående
idrottsmän/kvinnor i Lidköping med omnejd måste bevaras och då varför inte genom Lidköpings
Idrottshistoriska Sällskap (LIHS). Som ny ordförande är ambitionen att tillsammans med alla
engagerade medlemmar/medarbetare, samarbetspartners och kollegor utveckla LIHS i ständig
förbättring, bevarande och nytänkande. Våra uppdelningar i grupper som Idrottsmuseet Dokumentation - Marknad m.fl. har också att se till att våra medlemmar på olika sätt får kontakt och
information om vad vi gör. Alla kan på sitt sätt hjälpa till. Vårt arbete skall öka intresset för
Idrottsmuseet och dess verksamhet vilket vi hoppas skall ge oss fler medlemmar, såväl passiva som
aktiva. Fler skall finna det kul att samarbeta med oss i LIHS och fler skall bli intresserade av att
besöka oss på Idrottsmuseet i Kylanderskolan i Stadsträdgården. Det är därför viktigt att vi både ses
och hörs på olika sätt genom direktkontakt, media eller arrangerade tematräffar på Idrottsmuseet.
Hjärtligt Välkommen!
Leif-Ove

Fotbollsresa för medlemmar i LIHS
Årets fotbollsresa för medlemmar blir den 23 maj till matchen IFK Göteborg-Hammarby IF.

Resan inleds med ett besök på Repslagarmuséet i Älvängen och därefter lunch på Fars Hatt i
Kungälv. Pris för deltagarna blir 450 kr (kontant vid starten) vilket inkluderar resa, fika,
entre till muséet, lunch o matchbiljett. Avresa Sparbanken Arena kl 09.00
Anmäl till kansliet tel 21617, vardagar kl 9-12 (begränsat antal, först till kvarn!)
********

Dragning i Medlemslotteriet
Bland alla som hade betalt in medlemsavgiften den 1 april har vi lottat fram följande vinnare:
Vinsterna kan avhämtas på kansliet, vardagar kl 9-12. Priser och Vinnare enligt följande:
1:a pris Fotbollsresa
2:a pris Presentkort 200 kr
3:e pris Presentkort 100 kr
4-5:e pris 2 st Trisslotter

Stig Johansson, Västgötagatan 235 Lidköping
Ove Karlsson, Ullersbro Lidköping
Bertil Arvidsson, Magdalenagatan 12 Lidköping
Bosse Hansson, Östergatan 7 E Lidköping
Lars Malmqvist, Wennerbergsvägen 7 C Lidköping

Med anledning av detta Jubileum har en Miniutställning iordningställts på Idrottsmuseet och den
komer att pågå över sommaren. Här finns jubileumsskrift, foton, dräkter och annan utrustning.
Till hösten kommer det att anordnas en Jubileumskväll på Idrottsmuseet dit alla gamla och
nuvarande medlemmar i LKK är välkomna, se senare annons!
Välkommen på ett besök!

----------------------------------

Lidköpings Gymnastik o Simsällskap 100 år
Även här arrangeras en Miniutställning på Idrottsmuseet fram till hösten sommaren. Denna anrika
förening har ett digert material att visa upp och som alla är välkomna att ta del av.

-----------------------------------Intressanta Tisdagsträffar
Varje tisdag mellan kl 9.30-11.00 träffas ca 20-30 medlemmar i LIHS för att fika, diskutera aktuella
idrottsfrågor o andra världsproblem samt också arbeta med allehanda uppgifter. Under våren har även
olika Idrottsprofiler och Kommunpolitiker varit gäster vid dessa träffar för att informera och
diskutera, dels om sin egen verksamhet och dels för att ta del av LIHS arbete och tillhörande frågor.
Gäster har varit:
 F d o nuvarande Villaspelarna Kjell ”Krullen” Johansson, Göran ”Fiskarn” Johansson, Lars
Fall o Martin Andreasson.
 Kommunpolitikerna, Kjell Hedvall, Kent Folkesson, Per Jonsson o Bertil ”Belle” Arvidsson
(10/5)
Dessa träffar kommer att fortsätta under hösten och alla medlemmar är mycket välkomna! Vi kommer
att fortsätta försöka få besök av fler Idrottsprofiler samt politiker, företagsledare eller andra
intressanta personer från bygden.
--------------------------------------------

Öppettider i sommar
Utöver de vanliga öppettiderna som är vardagar kl 9-12 kommer Idrottsmuseet att vara extraöppet i
sommar enligt följande;
 Torsdagkvällar kl 18-21 vid arrangemang i Stadsträdgården
 Nationaldagen den 6 juni kl 15-18
 Även andra tider efter överenskommelse, kontakta kansliet

Du har väl inte glömt att betala Medlemsavgiften?

