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"Vi vill erbjuda 

en föreningsresa 

för barn och 

ungdom som inte 

bara handlar om 

att vinna eller 

förlora 

fotbollsmatcher"

VILKET  
HÄRLIGT  
ESKILSÅR

Vilket underbart 2018 vi har haft. 

Eskilsminne IF firade 90 år med 

häftig familjedag på Harlyckan, 

EskilsCupen firade 50 år med 

invigning på ett fullsatt Olympia 

och 2225 spelade 

fotbollsmatcher på 78 

fotbollsplaner runt i Helsingborg. 

Våra flickor och pojkar har spelat 

1410 fotbollsmatcher under året 

och våra seniorer Dam, Herr har 

tagit rekordmånga poäng i sina 

respektive serier.

 

Föreningens mål att vara 

”Sveriges mest attraktiva 

småklubb” är möjlig med hjälp av 

våra fantastiska ledare i alla 

ungdomslag, alla föräldrar 

kooperativ, alla övriga ideellt 

arbetande människor, 

supporterande kansli och 

samarbetspartners. Vi är stolta 

över att vara del i någonting 

stort, Eskilsminne IF.

Föreningens ambition är att vara 

en god kraft i Helsingborg och 

det fungerar med gemensamma 

ansträngningar där ingen gör allt 

men alla gör något. Vi vill 

erbjuda en föreningsresa för 

barn och ungdom som inte bara 

handlar om vinna eller förlora 

fotbollsmatcher utan även 

skapar coola minnen, häftiga 

upplevelser och ger verktyg till 

att möta vuxenvärlden med 

mängder av goda erfarenheter.

Under kommande år 2019 

kommer vi med detta ”Eskilsblad” 

ge dig som medlem en inblick i 

vad som händer i föreningen, 

förmedla erbjudande från våra 

samarbetspartners, berätta om 

våra olika ungdomslag.
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Jag ser framemot ett skönt 

spännande 2019 med våra läger i 

Hästveda & Höllviken, med 5-

mannafotboll på Västergård, 

Eskilscupen 1-4 Augusti, alla flick 

och pojkmatcher på Harlyckan & 

Västergård. Tillsammans är vi 

Eskilsminne IF.

 

God Jul och Gott Nytt År!

 

Ingemar Queckfeldt

Marknadsansvarig

070-3417980

 



"ALLTID  SAMMA  
FÖRUTSÄTTNINGAR"

HALLÅ  DÄR  MARTIN  

LILJEBERG ,  TRÄNARE  I  

F05 -GRUPPEN .
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Hur har 2018 varit?
- 2018 har varit ett bra år. Jag har tränat den här gruppen i 13 år och vi tar hela tiden kliv framåt. Fotbollsmässigt har 
säsongen varit fantastisk. Vi vann Nordvästra A-serien i våras och valde därefter att spela höstsäsongen i 
Malmöregionen - en serie som vi också vann.
 
Ni har varit ute och rest en del också?
- Ja, vi spelade Gothia Cup i somras - ett fantastiskt äventyr. Vi bestämde oss tidigt för att göra en annorlunda 
approach där vi reste upp med alla föräldrar och hyrde ett helt vandrarhem nära en badsjö i Partille. Det blev väldigt 
lyckat och vi tog oss vidare till A-slutspel där ett norskt akademilag blev lite för tufft.
 
Hur ser du på 2019?
- Vi har gått in i en ålder där tjejerna som är kvar är väldigt motiverande och tycker att fotboll är riktigt kul. Just nu 
gäller uppbyggnadsträning under 4-5 vintermånader med två fotbollspass i veckan samt ett fyspass på Nordic 
Wellness där de tränar spänst och styrka.  Tjejerna gillar att spela matcher, så vi är med i flera vinterturneringar
- Nytt för oss nästa år är att vi spelar DM med start vecka nio.
 
Liljeberg vill poängtera en annan sak.

- Det som är häftigt med Eskilsfamiljen är att tjejerna alltid haft samma förutsättningar som killarna. Samma 

träningstider, samma support, samma utrustning. Det betyder supermycket för vår grupp.
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Hur har 2018 varit? 
- Det har varit ett spånande år med bland 
annat en resa till Serbien i maj. Vi mötte bland 
annat Röda Stjärnan och Novi Sad, båda 
otroligt bra lag, i fyra träningsmatcher och 
bodde på en trevlig anläggning. Det var det 
stora målet i år. 
- Med facit i hand var det kanske också en 
avslutning för en del, vilket var lite synd. Flera 
som varit med i elva år har nu gjort andra val 
än fotbollen. En del har dubbelidrotter, andra 
vill satsa på skola och så vidare.
- Så våren var fantastisk. Många spelare 
utvecklades fint och båda lagen var i topp i 
sina respektive serier. Sedan gick vi in i 
höstsäsongen med tunt om folk, vilket är 
naturligt. Många faller ifrån i de åldrarna. 
Summa summarum så har vi haft ett helt okej 
år med många positiva element. 
 
Hur ser du på 2019?
- Vi är bara ett lag med 23 spelare (från 36 
för ett år sedan). Klubbens policy är att från 
16-årsåldern ska man ha ett lag, för att följa 
klubbens pyramidtänk. Det blir en mer 
krävande säsong, men de som är med på 
skutan går verkligen all in.  Vi pratar 
fortfarande mycket om tålamod. Tålamod 
föder framgång och i vår grupp har vi känt att 
alla drar åt samma håll. Vi utbildar varandra, 
inte bara inte inom fotboll. Vi gör den här 
resan tillsammans och är otroligt stolta för 
det.
- 03:orna kommer att bestå i samma grupp - vi 
vill inte splittra den - och det känns positivt att 
jobba vidare med dessa killar.
 
Och du fortsätter?

- Ja, tre femtedelar av ledarstaben består. 

Jag, Jon Johansson och Roger Andersson 

fortsätter. Jerker och Fredrik har tackat för sig. 

Alla fem har varit med sedan starten.

HALLÅ  DÄR  MICKE  

LARSSON ,  TRÄNARE  I  

P03 -GRUPPEN

"OTROLIGT  STOLTA"
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Hur har 2018 varit?
- Till att börja med så har vi en fantastisk prestation bakom oss. Det handlar inte om resultat, utan hur de tagit till sig 
information och utvecklats som individer. Viljan att bli bättre har varit fantastisk. Sedan har vi har gått från 22 
spelare till 27 vilket är positivt.
 
Sportsligt då?
- Vi har spelat i A-serien med båda våra lag och de är alltid jämnt fördelade. Ett i Malmö-regionen, ett i Nordvästra 
Skåne. Tillsammans är vi är sex tränare som kompletterar varandra bra. Sportsligt fokuserar oerhört mycket på 
passningsspel och vi har inte mött ett enda lag som har ett bättre passningsspel än oss.
 
Även F07-laget har varit en hel del på resande fot.
- Vi har spelat en internationell turnering i Danmark, Kronborg Cup (Danmarks tredje största turnering) - och vi vann. 
Extra glädjande är att tjejerna har väldigt hög träningsnärvaro vilket tyder på en glädje över att vara med i 
Eskilsminne.
 
Hur ser du på 2019?
- Jag vill se att vår grupp växer ytterligare, att vi tränare fortsätter med våra utbildningar och att vi spelar i A-serien 
med två lag. Dessutom ska vi till Kalles Kaviar Cup och sedan hoppas vi hämta en ny buckla i Danmark - med nya 
tjejer.

HALLÅ  DÄR  MICKE  

LJUNGDAHL ,  TRÄNARE  I  

F07 -GRUPPEN

"TYDER  PÅ  EN  GLÄDJE  
ÖVER  ATT  VARA  MED  I  
ESKILSMINNE  IF"



HALLÅ  DÄR  PER  

ROLLMARK ,  TRÄNARE  I  

P09 -GRUPPEN

Hur har 2018 varit?

- Det har varit ett väldigt bra år på olika sätt. Vi har gått 
från en till två träningar i veckan och coerverträning 
införts. De har älskat teknikträningen och de frågar när 
Dennis Stjernfeldt, som ansvarar för just den 
teknikträningen, kommer tillbaka.
- Dessutom gick vi inte in i seriespel under våren utan 
körde egna matcher och femmannafotboll vilket gjorde 
att de fick mogna i lugn takt.Först till hösten blev det 
premiär för seriespel.
Den enskilda höjdpunkten utspelade sig dock inte på 
fotbollsplanen.

- Hästvedalägret var fantastiskt för oss. I gruppen har vi 
52 barn igång just nu och kamratskapen och det sociala 
är verkligen det stora i sammanhanget. Killarna utvecklas 
som människor och de har kul tillsammans. När vi var i 
Viken och spelade en cup nyligen hejade våra killar på 
de andra Eskilslagen på ett sätt som man inte ser 
annars. När grabbarna väl ses inför träningar så umgås 
de. De kommer från olika ställen, men kommer överens 
och är sociala. Och de pratar om Hästveda hela tiden...
 

"HÄSTVEDALÄGRET  VAR  
FANTASTISKT  FÖR  OSS"
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- En annan höjdpunkt var när vi fick vara maskotar till Sveriges 
U21-landslag och gick in på Olympia med dem när de mötte 
Turkiet. Samma sak med Sveriges damlandslag när de mötte 
Norge på Olympia. Det var stort!
 
Förutom fotboll får de unga fotbollsmatadorerna gemenskap - 
vilket är viktigt i den åldern.
- Det är lätt att man trillar in i tänk kring prestationer och 
resultat annars, men vi ha lyckats få bort resultattänket och 
samtidigt utvecklat dem mycket rent fotbollsmässigt.
 
Hur ser du på 2019?
- Då kommer vi att ha sju lag som ska spela sjumanna. De 
flesta har fått prova på det lite grand och det blir ett steg i 
deras utveckling. De första matcherna spelas i Lund i april, 
sedan blir det bland annat Halör Cup och Eskilscupen.
- Vi är sex stycken ledare och det fungerar väldigt bra när vi 
kör tillsammans. Ledare barn och föräldrar fungerar fint ihop. 
Kombinationen är viktig.
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SERNEKE  -  EN  DEL  AV  
ESKILSMINNE  IF
I dagarna skrev Eskilsminne IF nytt 
samarbetsavtal med Serneke AB. En stor aktör 
både inom näringslivet och i föreningslivet.
Lisa Gran är marknadskommunikatör på  
Serneke Group AB och förklarar varför 
Eskilsminne och Serneke startat sitt samarbete.
 
Beskriv Sernekes mycket omfattande 
engagemang inom det svenska föreningslivet
- Våra satsningar sker på flera olika nivåer - allt 
från våra medarbetares hjärteprojekt till 
elitsatsande storlag. Men det är alltid graden av 
engagemang som gör skillnaden. För våra 
anställda, för Serneke och för samhället. 
Sponsring är dessutom en av Sernekes viktigaste 
kommunikationskanaler. Vi tror på att engagera 
oss eftersom vi genom vår sponsring förändrar, 
utvecklar och ger tillbaka till samhället.
 
Vad är det som avgör när Serneke väljer att 
stötta en förening i allmänhet.
- Vi har tre huvudmål som vi utgår ifrån:
Gynna nästa generation:  Vi vill vara med och 
hjälpa nästa gene ration genom att skapa rätt 
förutsätt ningar för deras ambitioner. Därför ska 
alla våra sponsortagares verksamheter göra 
detsamma. Vi tror på ungdom och bredd.
 - Bryta ny mark: Det ligger i vårt DNA att 
utmana och tänka nytt. Vi vill att de aktiviteter, 
föreningar, klubbar eller organisatio ner som vi 
sponsrar har samma ambi tioner. Vill vågar vara 
nytänkande. 
 - Främja glädje och gemenskap:  Mål och 
prestationer får aldrig stå över glädjen i det 
man gör. Glädje ska vara grunden i alla våra 
åtagande.
 
Vilka intryck har du och Serneke av Eskilsminne 
IF?
- Inspirerande och engagerande klubb med stort 
hjärta. EIF värderingar går hand i hand med 
Sernekes och klubben väljer liksom Serneke att 
se idrotten som en arena för social hållbarhet, 
där man genom idrotten kan vara med och 
påverka även livet utanför planen. EIF tar sitt 
ansvar för barn och ungdomar och går ett steg 
längre än många andra klubbar tex genom sitt 
samarbete med Rädda Barnen. EIF väljer 
bredden före eliten, vilket gör att det finns plats 
för alla.

ESKILSMINNE  GÅR  ETT  

STEG  LÄNGRE  ÄN  

MÅNGA  ANDRA  

KLUBBAR



 

Förnya era mobilabonnemang eller elavtal via Powerfans -

så skänker de en del av vinsten till våra lag!

Powerfans har tagit fram flera avtal med sina leverantörer som gör att ni får samma eller 

bättre priser än idag, plus att ni stöttar Eskilsminne IF utan att betala något mer –

Det går inte att tacka nej!

 

Ni bestämmer - Powerfans levererar! 

 

Ring eller maila Gastone Levi på Powerfans om ni vill ha en offert 

eller vill se över er nuvarande lösning!

0761-865083

Gastone@powerfans.se

"Powerfans kollade upp min nuvarande lösning, gav mig ett bättre och billigare 

familjeabonnemang med nya telefoner - plus att jag ger tillbaka till klubben! Jag 

behöll min operatör, fick ett bättre avtal och stöttar våra lag på köpet, en oslagbar 

deal som gäller för både företag och privatpersoner. " 

                           

 

 

- Ingemar Queckfedt, Marknadschef Eskilsminne IF, Eskilscupen och CSR Hela Helsingborg

POWERFANS  HJÄLPER  ER  ATT  

STÖTTA  ESKILSMINNE  IF !

https://powerfans.se/kontakt
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I september anställdes Terése Bergsten som 

verksamhetsansvarig för Hela Helsingborg. Nu inleds den 

första stora satsningen mellan Rädda Barnen och Eskilsminne 

IF i form av ett gediget värdegrundsarbete som omfattar 

både ledare och spelare i föreningen. Namnet är High Five 

och bygger på en beprövad modell som Rädda Barnen 

arbetat fram.

Eskilsminne IF är en förening som drivs av sociala värderingar. 

Vår strävan är att hela tiden att skapa en positiv miljö där 

barn och ungdom kan växa och utvecklas. För att vara "på 

riktigt" samt aktivt säkerställa och få detta viktiga arbete 

som en del av vardagen kommer vi med start i vecka fyra 

inleda denna process.

- Jag ser detta som ett alldeles utmärkt stöd till våra ledare i 

föreningen. Nu får vi arbetat fram en modell som ger de 

vuxna något att luta sig mot i olika situationer som sker på 

och utanför fotbollsplanen. Inledningsvis är det barn och 

ledare men det finns inget som hindrar att vi kan låta 

föräldrarna kliva in längre fram. Detta känns som en mycket 

stark modell och nu ser vi fram emot att börja träffarna, 

säger sportchef Kalle Olsson.

Fem steg till en handlingsplan bygger på aktiv inkludering; 

genom att vi tillsammans träffas och tar ansvar för hur vi ska 

säkerställa att individen i gruppen mår bra och är bekväm i 

sin miljö. Målbilden är att vi tillsammans bygger ett nytt och 

starkare framtida ledarskap för oss alla inom Eskils.

RÄDDA  BARNEN  OCH  
ESKILSMINNE  IF  
SAMVERKAR  I  
VÄRDEGRUNDSARBETE

Så går det till
* Alla aktiva från 11 år bjuds in till en träff

 

* Alla ledare från 8 år bjuds in till två träffar

 

* Kansli och styrelse kommer vara med vid träffarna

 

* Processen börjar med träffarna men det riktiga 

arbetet tar vid efteråt genom kontinuerlig 

uppföljning, främst via de handlingsplaner som 

skapas för varje unik åldersgrupp och klubben som 

helhet.

Hela Helsingborg är en satsning som arbetar för att ta bort 

klyftorna i samhället genom att engagera det lokala 

föreningslivet och alla som har en ambition vilja att bidra 

till en positiv förändring. 

Verksamheten befinner sig just nu i en initieringsfas där 

behov kartläggs och en gemenskapsgrund ska skapas, 

främst genom olika utbildningsinsatser, Uppgiften som 

Hela Helsingborg gjort till sin är komplex och det krävs 

samverkan mellan många aktörer och på alla nivåer. 

Ambitionen är att bygga en samverkansplattform för ett 

hållbart Helsingborg med föreninglivet som ingång. 
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När det gäller däck åker Eskilsminne IF 

till Däckia på Berga.

Stort fotbollshjärta, hög service 

och schyssta priser.

Telefon: 042-153050
Adress: Garnisonsgatan 16

Öppettider: 07-30-16.30
Mail: helsingborg@dackia.se
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MATTIAS  LINDSTRÖM  
TAR  ÖVER  HERRLAGET

IZET  KALJIC  NY  
COACH  FÖR  DAMLAGET

Efter 2018 års framgångsrike säsong som nykomlingar i 
division ett lämnar Martin Pringle föreningen. Ny 
huvudtränare: Mattias Lindström - en välkänd 
helsingborgsprofil som närmast kommer från ett lyckat 
tränaruppdrag hos seriekonkurrenten Tvååkers IF.
- Det känns fantastiskt kul att få ta över ansvaret för 
Eskils efter Martin Pringles gedigna arbete. Eskils är en 
fin förening med en värdegrund som jag delar och med 
en inriktning på sitt arbete som jag har stor respekt för. 

- En förening där herrar och damer, flickor och pojkar 
behandlas jämlikt, med god struktur och organisation, 
förklarar Mattias bara timmarna innan han beger sig på 
en välförtjänt semester med familjen.
- Eskils har helt enkelt hela paketet. Det är en välskött 
förening, så som det ska vara.

- Jag är medveten om att jag nu ställs inför att lotsa 
laget i det andra svåra året som det blir när man 
kommit upp en serie. 2018 var ju ett fantastiskt år för 
Eskils del. Men denna utmaning tar jag mig gärna an 
och det känns mycket inspirerande, förklarar han.
 
 

Ny tränare för Eskilsminne IF:s damseniorer de 
närmaste två åren - med ytterligare ett optionsår - är 
31-årige Izet Kaljic som de senaste två åren tränat 
Hammenhögs IF i samma Division 1-serie som Eskils 
spelat i. 
31-åringen har gått UEFA B-utbildningen och har 
avslutat sin UEFA A-utbildning nu i november. 
- Eskils har en akademi vilket är helt fantastiskt. Min 
ambition är att ha goda relationer med den och 
utveckla ett bra samarbete mellan lagen. Det är 
spännande att se de yngre spelarna och följa deras 
utveckling. Eskils är en förening med sunda värderingar 
och med många bra människor som vill klubbens bästa. 
Jag blir otroligt glad över att se så många flick- och 
pojklag och glädjen hos dess barn när de spelar fotboll.
- Det ser ut att bli en jämn serie till skillnad från fjol då 
Borgeby var stor förhandsfavorit. Som jag ser det finns 
det tre lag som sticker ut lite extra och det är 
Hammenhög, Halmia och Böljan.

- Bakom denna trio finns det en stor grupp väldigt 
jämna lag dit jag räknar oss.





NYHETER I 
SOUVENIR-SHOPEN

VÄLKOMNA IN UNDER KOMMANDE VECKOR OCH INHANDLA ÅRETS JULKLAPP TILL  
SONEN, DOTTERN, MORFAR, FARMOR ELLER TILL ER SJÄLVA.

 
* BADHANDDUK  150 KR * RETRO HALSDUK 100 KR * BLACKCLOVER KEPS 350 KR

 


