Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap
Medlemsinfo Oktober 2022
Ansvarig utgivare: Leif-Ove Gustafsson
Tel kansli: 0510-216 17
E-post: lihs@telia.com
Hemsidor: www.lidkopingsihs.se www.facebook.com/idrottsmuseet

Öppet Hus
Lördagen den 19 november kl. 10:00 – 13:00
Flera aktörer i Stadsträdgården har då öppet och visar upp sina verksamheter.

Idrottsmuseet – Vävstugan – Musikskolan – Röda Korset
Välkomna till Öppet Hus!

Dags för tisdagsträffar!
Vi har nu startat upp våra tisdagsträffar. Vi träffas tisdagar kl. 09:00 - 09:30. För trevlig
samvaro och varannan tisdag försöker vi bjuda in en extern gäst/gäster som föreläser om ett
ämne eller presenterar ex. någon idrottsverksamhet. Vem och när meddelas på vår hemsida.
Vi skickar också ett e-mail med inbjudan enligt maillistan. Om Du inte anmält mailadress
eller har ändrat adress skicka gärna in den till oss på e-post lihs@telia.com

Torbjörn Nilsson

Fotbollslegendar

Erik Karlsson och Håkan Pettersson,
HC Lidköping

Medlemsvärvning till LIHS och Idrottsmuseet.
Medlemsantalet är för närvarande 481 varav 42 är föreningar. Vi skulle innan årsskiftet vilja
vara 500 medlemmar. Du som redan är medlem och känner någon som skulle vilja bli
medlem be honom eller henne kontakta LIHS per besök, telefon eller e-mail, se ovan. Som
medlem får Du detta medlemsinfo 3 ggr/år. Du får också hem till Dig Westgötarnas
Idrottshistoria 4 nummer/år. Du kan delta i våra aktiviteter som ovan tisdagsträffarna och
flera arrangemang som ex. fotbollsresa. Om Du vill vara aktiv medlem i någon av LIHS
arbetsgrupper som Dokumentering, Idrottsmuseet eller Marknad pröva gärna på. Om Du blir
medlem nu gäller medlemsavgifter året ut och hela nästa är. Den är 150 kronor. Välkommen
till LIHS.

När matchen mellan Tuns IK och Mellby IK spelades hade de båda
föreningarna 180 aktiva år tillsammans (90 år+90 år). Det är något att fira.
1932 bildades bland annat föreningarna Råda BK, Tuns IK, Söne SK och Mellby IK. En
miniutställning finns på Idrottsmuseet om de här föreningarna. Den 25 september hade
Tuns IK en jubileumsdag och då möttes Tuns IK och Mellby IK i en seriematch div. 6
Lidköping. Matchen blev oavgjord 2 – 2.

Ordf. Klas-Göran Malm, Tuns IK och
Elin Andersson, Mellby IK.

Slantsingling mellan lagkaptenerna. Marcus
Andersson, Tuns IK i mörkblått och Erik
Fahlgren, Mellby IK i randiga dräkter.

Idrottsmuseets öppettider
Måndag – fredag 09:00 – 12:00
Övriga tider efter önskemål, kontakta kansliet.
Du har väl inte glömt att betala 2022-års medlemsavgift
Bankgiro 144-4595
Vi finns även på FACEBOOK! Följ oss där och dela till Dina
vänner! Sök på www.facebook.com - Lidköpings Idrottsmuseum

