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André Peterson är som bekant numera general för Eskilscupen. Han ser 
tillbaka på ett framgångsrikt 2019 – och ett spännande 2020.

Eskilscupen bara växer och växer - hur stor är den egentligen?
– Eskilscupen tillhör de större fotbollsturneringarna i Sverige. Efter Gothia 

så är det främst Eskilscupen och Piteå SummerGames som skuggar bakom 
sett till antalet deltagande lag. 

– Eskilscupens 725 deltagande lag 2019 gör oss självklart till en stor 
återkommande händelse i Helsingborg och Skåne. Mängden människor är 
svår att uppskatta rakt av men rimligtvis 30.000 – 40.000 besökare årligen.

– Bara genom att söka boendeplats under dessa dagar i NV-Skåne och 
Halland brukar ge en indikation på hur många som faktiskt tar sig hit.

– 45 Eskilslag deltog i årets upplaga och drygt tusen ideella fantastiska 
krafter bidrog till att vi fick den fina inramningen!

Hur många är det som arbetar med turneringen och hur har orga-
nisationen

byggts upp de senaste åren?
– På helår är det vi i Eskilshuset och från Eskilscupen styrgrupp som 

planerar och förbereder, vid själva genomförandet och uppriggning/ned-
montering kopplas vårt fantastiska medlemskollektiv på.

– Trettiotalet personer har ledande roller under genomförandet men drygt 
tusen ideella personer får Eskilscupen att vara den samhällskraft som den är.

Du gjorde ditt tredje år som cupgeneral – men första utan Tommy 
Billqvist vid din sida, hur fungerade det?

– Vi är många som varit med länge i och omkring Eskilscupen som skapat 
oss kunskap, erfarenhet kring arrangemanget. 

– Det är klart att där finns en underlig känsla av att inte Tommy var med 
under genomförandet men jag hade och fortsatt har inställningen om att vi 
ska fortsätta driva utifrån hans engagemang, passion och driv för att skapa 
en händelserik och fantastisk upplevelse för deltagarna till Eskilscupen.

– Våra beslut och ställningstaganden kring Eskilscupen och genomförandet 

måste även fortsättningsvis ständigt utgå från resonabla faktorer och våra 
ledord i respekt, kamratskap och jämlikhet.

Vad betyder Eskilscupen för Eskilsminne IF?
– Eskilscupen är och kommer fortsatt att vara en av de mest centrala 

delarna i Eskilsminne IF framöver, vikten av att utförandet görs av våra 
medlemmar tillsammans måste stå i fokus.

– Hela vår föreningsstruktur och uppbyggnad bygger i att vi tillsammans 
arrangerar Eskilscupen. Från årets enkätundersökning av de övernattande 
lagen är det oerhört glädjande att ta del av de skyhöga betyg våra fantastiska 
funktionärer erhåller på skolor och idrottsplatser.

Hur upplever du att turneringen uppskattas av besökarna?
– Betyget 4.9/5 i service, bemötande talar för sig själv. Eskilscupen sågs 

tidigt i strategiutvecklingen i början av 2000-talet med målsättning som att 
den skulle uppfattas som en spegelbild av vår egen förenings verksamhet – 
vilket är roligt att vi lever upp till.

Hur ser det ut inför 2020? 
– Anmälan är självklart öppen och lagen trillar in allteftersom. Vi laddar 

för en ny folkfest och innan året är slut är vi redan och nosar på 200-lags-
gränsen vilket är en riktigt bra takt.

I ett längre perspektiv - tror du att Eskilscupen kommer att fortsätta
växa; både i antalet lag och kanske även i antalet dagar?
– Vi vill växa! Eskilscupen är redo för att växa både när det gäller antalet 

deltagande lag men också som totalt arrangemang. Vi är i strategiplaneringen 
för hur detta lämpar sig bäst i praktiken. Det kommer gynna NV-regionen 
i Skåne, Helsingborg som stad, Eskilsminne som förening  och fotbollsfa-
miljen Helsingborg.

”AP” summerar Eskilscupen

”Kommer att vara en av de mest 
centrala delarna i eskilsminne IF”
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Mats Wahlgren är en av ledarna i P05-laget. En trogen Eskilskraft som 
varit med sedan bollskolan när grabbarna var fem år gamla. Nu börjar 
hans adepter blir stora.

Hur har det påverkan ditt liv att vara fotbollstränare?
– Ungarnas betydelse är stor. Visst lägger man mycket tid på det här, men 

jag funderar aldrig på om det är värt det eller inte. För mig är det en livsför-
mån. Det är kul att få vara med om deras resa och utveckling genom åren. 

Gruppen har förändrats genom åren.
– Som mest var vi 45 barn, nu är vi 32 inklusive fyra nya som kommit in 

efter säsongen. Vi har en trogen grupp med 20 killar som varit med från början.
Känner du att du kunnat sätta din personliga prägel på plaget?
– Tja. Resultatmässigt hade det säkert kunnat gå annorlunda. Men socialt 

kan det inte ha blivit bättre. Grabbarna umgås även utanför fotbollen och 
det blir man ju väldigt glad av att se.

Hur var 2019 för er?
– Våren var inte fullt så roligt resultatmässigt, hösten var desto bättre. Allt 

vi nött på fick vi utdelning på i Skåneserien C. Där presterade vi jämna och 
bra resultat. Vi har hela tiden tränat inför elvamannafotbollen som väntar. 
Steget från sju- till niomanna var stort för många. Retreatlinje däremot, den 
varianten kan man slopa…

Hur ser du annars på att gå från sju- till nio- och sedan till elvaman-
nafotboll i den ordningen?

–  Efter att tidigare ha varit rätt skeptisk så har jag ändrat mig och tycker 
att det är en väldigt bra trappa att gå efter. 

Nästa säsong väntar full satsning på elvamannafotbollen.
– Vi kommer att ha två lag, ett i Skåneserien och ett i Kompisligan. Vi 

har prioriterat värderingar istället för resultat. Det är viktigare med bra 
människor i gruppen. Det i sig kan vara en utmaning eftersom det är föräldrar 
som sätter press många gånger. Men om man har roligt på planen i jämna 
matcher så känner jag och de andra i laget att det är roligast.

– Samtidigt ser jag hur killarna steppar upp och själva kräver hårdare 
träning. Nisse Larsson har varit med en dag i veckan i två års tid och det 
har betytt mycket.

Det är en utmaning när pojkarna blir tuffare?
– Ja, killarna vill ha hårdare och tuffare tag vilket blir mer krävande för oss 

ledare. Den dialogen har vi med kansliet också. Trots allt är vi ledare bara 
föräldrar, så det är en känslig period och vi får alltid hjälp när vi ber om den.

– Vi har en fantastisk bra grupp och det är jag mest stolt över. Jag vill inte 
vara utan detta och skulle vilja passa på att säga att fler borde testa på det. 
Inte minst med den support man får från kansliet med allt från råd, kläd-
hantering, materialservoice och så vidare. Vi är priviligierade på det sättet

Hur ser du annars på 2020?
– Vi har HM nu i slutet av december, sedan funderar vi på ett träningsläger 

och någon cup i sommar.

Det sociala viktigast 
i P05-lagets utveckling

Fredrik Bodenäs är en av flera ledare som leder P06-gänget.
Pojkar 06-laget var de som säsongen 2019 skötte en hel del av 

arrangemangen kring herrarnas A-lagsmatcher på Harlyckan. Ett 
arbete där spelare, ledare och föräldrar tillsammans gjort stora 
insatser för att få till stånd en så bra service som möjligt – och däri-
genom belönats med nyttiga slantar till lagkassan.

– Vi hade under året ett unikt samarbete med F06 där vi delade 
på bemanningen med Eskils båda representationslag. Det var ett 
medvetet val, dels ur ett genusperspektiv, men även för att komma 
närmare varandra. Det har fallit väl ut och det finns sedan tidigare 
en bra relation grupperna emellan. I föreningar finns det annars all-
tid risk att det blir isolerade öar, men inte hos oss. F06 och P06 har 
även haft gemensamma träningar och det är även något vi diskute-
rar under vinterhalvåret.

Vad har den utökade kassan från arbetet med A-lagsmatcherna 
inneburit?

– Vi har gått ut med en intresseförfrågan om Gothia Cup, liksom 
F06-laget gjort, sedan får vi se. Vi håller på att känna av temperatu-
ren i gruppen. Det skulle bli ett stort äventyr för oss.

Bodenäs har varit med sedan starten i fotbollsskolan
– Liksom alla andra i tränargänget. Vi är cirka 40 pojkar just nu 

och en stor majoritet av dessa har varit med på hela resan. De är 13 
år nu och fyller 14 under 2020.

Hur ser det ut fotbollsmässigt? 
–  Ambitionen är att spela niomannafotboll i Skåneserien och 

Skånes FFs kompisligan. Vi brukar alltid åka iväg på någon gon 
turnering. I år var i Sölvesborg i New Wave Cup, med blandade 
resultat. Sedan var vi också tillbaka i Hästveda vilket verkligen är ett 
uppskattat inslag i Eskilslivet.

Vad ser du för utmaningar i det dagliga arbetet? 
– Ibland kan det vara svårt att möta de olika ambitionsnivåer som 

finns för att behålla ungdomarna. Då tror jag att det man gör mån-
dag till fredag som betyder något, så vi kan möta ungdomarna.

Kan du ge ett konkret exempel? 
–Föreningens ambition är att spela i Skåneserien, vilket öppnar 

för både akademitänk och bredd. Som jag ser det kan vi göra båda 
delar och jag tror att vi är rätt unika i det sammanhanget i Eskils-
minne. Men det gäller att hitta rätt med balansen och få grabbarna 
att själva välja spår.

– Dropouts är också en diskussion, truppen som har varit med 
på hela resan har väldigt få som faller bort. Det är ett av de bästa 
kvittona man kan få. De kommer samtidigt in i en karriärsövergång 
nu när de kommer in på högstadiet. Vi vill vara tillåtande med flera 
idrotter och tror att det är vägen framåt.

– Den största utmaningen är att se och bekräfta alla spelare. For-
matet har sina utmaningar för oss ledare. Vi har nästan alltid över 
30 pojkar på träningarna och då måste man vara ödmjuk och lyhörd 
– många utvecklas dessutom väldigt snabbt. Vi har jobbat med indi-
viduella samtal, med samtliga spelare i truppen, och lyssnat av hur 
de ser på situationen. Vi måste se människan, inte bara spelaren.

P06 siktar på Gothiaresa och 
fortsatt samarbete med F06

”vi måste se människan, 
inte bara spelaren.”
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14 segrar på 22 matcher och en andraplats i division ett södra. Lägg därtill 
att laget gick och vann hela DM.

Eskilsminnes damer svarade för en stark säsong. Nova Karlsson blev 
målbäst i laget med hela 16 mål (samtliga spelmål).

Inför 2020 har hittills nio nyförvärv plockats in. Från Dösjöbro, som 
vann serien 2019, hämtas Julia Lennartsson, Sacha Micha och Agnes ”Aggi” 
Nilsson. IS Halmias lagkapten Frida Ottosson samt IK Wormos lagkapten 
och mittback Isabella Nilsson blir också blågul-randiga. Liksom den unga 
kvartetten bestående av Inez Gertsen (2004) från Fortuna FF, Matilda An-
dersson (2003), Alice Egnér (2003) från Furulunds IK och Agnes Eklöf (2003) 
från Uppåkra IF. Dessutom har den 18-åriga anfallaren Johanna Olsson som 
lånades under sommaren in från det då allsvenska LB07 valt att stanna.

Izet Kaljic gjorde sitt första år i klubben 2019 och summerar:
– Det har varit väldigt skiftande, mycket upp och ner från början och vi 

talade ju om det i dessa spalter innan säsongen; att det skulle ta tid att hitta 
vårat spel. Till slut var det en väldigt lärorik och lyckad säsong. Inte bara bra 
resultatmässigt; utan vi fick till en väldigt bra grupp där alla drog åt samma 
håll. Gruppdynamiken var fantastisk i slutet av säsongen.

– Vi kommer att vara mycket längre fram när säsongen startar nästa år.
Nöjd med andraplatsen i division ett?
– Vi låg nära vårat max utifrån truppen vi hade, men var inte långt ifrån 

att vinna serien.
Vad betydde DM-segern?
– Främst var det en skön känsla av att vinna någonting. Det i sig gav 

mycket energi. Vi fick en belöning för att ha tagit steg i rätt riktning. Rent 
mentalt var det viktigt.

Nio  nya spelare in? Blir det svårt att behålla gruppdynamiken då?
– En stor majoritet av truppen kommer att stanna; alla nyckelspelare blir 

kvar och kombinationen med både spetsspelare och unga spelare gör att 

det ser bra ut inför 2020. Det är den bästa division ett-truppen jag har haft.
Att Eskils damer tar mer plats märks i den sydsvenska fotbollsvärlden.
– Vi har känt att fler fått större respekt för oss. Vi har hög intensitet med 

bra organisation. Jag tror att vi kommer att vara favoriter inför nästa säsong, 
vilket blir en ny sak att jobba med. Det har spelarna inte varit vana vid.

Hur ser du på serien?
– Det är alltid svårt att vinna en serie. Vi måste få ut max av vad vi har 

i första hand. Huvudkonkurrenter är nog Borgeby som åkte ur Elitettan.
Eskilsminne är samtidigt tydliga med att damlaget står inför en 

elitsatsning?
– Ja, vi är tydliga med att vi vill det, men inte om när det ska ske. Vi ser oss 

som ett elitlag inom den närmsta framtiden. Tankesättet finns i föreningen 
och staben är definitivt bra nog.

– Vår tydlighet har spridit sig. Folk vet att Eskilsminne IF vill bli ett 
elitlag och nu kan vi se hur spelare med samma ambitioner söker sig till 
oss. Intresset efter säsongen har varit väldigt stort vilket har medfört att det 
blivit ett lyxproblem med att spika A-truppen.

Kan ni förbättra förberedelserna inför 2020?
– Ja, vi är noga med att vi ska bli bättre kring olika detaljer. Sakta men 

säkert kommer vi också att öka antalet träningar efterhand.
Hur påverkar satsningen Akademilaget?
– Vi kommer att höja standarden där också för att höja kvalitén rent 

generellt och faktiskt även ända ner i U17-laget. Båda de lagen är viktiga 
för vår elitsatsning.

Finns det någon policy kring att ett visst antal spelare i A-truppen 
måste vara Eskilsminnetjejer?

– Nej, vi har inget uttalat mål. Man kan lätt låsa sig kring principer, men 
vi har väldigt många flickspelare som fostrats i Eskilsminne IF i samtliga 
tre nämda lag. Vi ruckar inte på vår identitet.

Izet vill ta Eskils till eliten
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Mattias Lindströms första år som tränare för Eskilsminnes herrlag måste 
summeras som lyckosamt. Inte nog med att laget höll sig kvar i division ett 
med relativt god marginal, trots en tung och skadefylld inledning på säsongen.

För andra året i rad kvalificerade sig ”Eskils” dessutom för grupp-
spel i Svenska Cupen.

Förra säsongen inleddes med gruppspel i Svenska Cupen (0-2 
hemma mot dalkurd, 1-1 hemma mot Hammarby och 1-1 borta 
mot Varberg).

– 2019 var en bergochdalbana. Vi blev rika på lärdomar, så kan 
man sammanfatta det.

Vad betydde det att spela Svenska Cupen?
– På rätt dag visade vi att vi kunde mäta oss med de bästa i Sve-

rige, som Hammarby. Vi har ”det” i oss, så det var en kick för både 
klubben och spelarna att prestera i det sammanhanget.

Och för dig?
– Ja, det också. Det var och är en krydda och extra motivations-

faktor.
Du har nämnt att cupen både var av godo samt av ondo då?
– Ja, man ska ha i åtanke att spelarna är semiproffs allihopa, så det 

blev en mental och fysisk ansträngning som de inte var vana vid. 
Det kom reaktioner med skador, mental trötthet och även inställ-
ningsmässigt fungerade det inte optimalt under våren.

– Har man inget att göra förutom fotbollen är det lätt att ställa om 
från dag till dag för att bara spela fotboll. Nu är vissa spelare uppe 07 
varje dag för att arbeta eller plugga. Att kombinera det med division 
ett-fotboll är väldigt krävande.

Hur ska ni klara de båda delarna i år?
– Vi är förberedda på ett annat sätt. Många i dagens trupp var 

med på samma resa senast. Nu vet vi vad som krävs fysiskt, det 
gäller ”bara” att pricka rätt med den mentala bitem. 

Hur ser du på årets grupp?
– Den är okej. Häcken ska vara topp fem i Sverige, men Östersund 

vägar jag inte ens spekulera i vad det blir för lag eller vilken serie de 
kommer att spela i. GAIS är också en tuff motståndare. Vi är under-
dogs, men obesegrade mot allsvenska lag i cupen.

– Efter cupen gäller det att hitta glädjen och motivation. Vi kom-
mer möta GAIS på bortaplan ena veckan, spela hemma mot Häcken 
och därefter ska vi prestera borta i ett blåsigt Bromölla. Det gäller att 
hitta både glädje och motivation.

En intressant aspekt att jobba med som tränare?
– Ja, det gäller att hitta ett  upplägget som passar hela gruppen 

och det är spännande att få ihop helheten. Stommen finns.
Berätta om förändringarna i ledarstaben?
– Marcus Nilsson satsar på attt bara vara spelare. Erik Edman och 

Christoffer Andersson är numera båda i Hittarp. André Petersson 
kliver in som ny assisterande.

Matchschemat i cupen (hemmamatcherna spelas på olympiafäl-
tet):

23 februar kl 16.30: Eskilsminne IF-Östersunds FK.
29 februari kl 14:30: Eskilsminne IF-BK Häcken
8 mars kl 14.30: GAIS-Eskilsminne IF

Omtumlande första år
för Mattias Lindström



10 11

Under 2019 startades Tjejligan i Eskilsminne IF. Klockan 09 på lördagarna 
togs alla fotbollssugna flickor, födda 2011-2014 emot på Haryckan.

Maja Lindroos har tillsammans med tre föräldrar varit tränare för gruppen 
som fortfarande ses under vintern och från och med den 11 januari klockan 
09:00 härjar runt i Elinebergsskolan gymnastiksalar.

Maja, som har många eld i järnen i Eskilsminnes värld och är en av 
de centrala koordinatorerna under Eskilscupen, konstaterar att Tjejligan 
bliven en fullträff.

– Eskilsminne frågade mig om jag ville hålla i projektet och det lät både roligt 
och intressant. Från april fram och fram tills nu har vi hållit på, säger Maja.

Själv började hon spela fotboll i Eskilsminne från fem års ålder och höll 
sedan på aktivt tills hon blev 16.

– Jag gillar föreningslivet och en sommar frågade jag om det fanns något 
jobb hos Eskils för mig. Jag fick chansen att komma in i Eskilscupens orga-
nisation och har sedan arbetat mig uppåt i graderna där.

Hur har Tjejligan tagits emot?
– Väldigt bra. Föräldrarna ger oss ständigt bra feedback och tycker om 

upplägget. Dessutom ligger det verkligen i tiden; man vill att tjejer ska börja 
röra på sig i tidig ålder.

Du kom själv in i fotbolls- och föreningslivet via en liknande bollskola, 
vad har det haft för inverkan på ditt liv?

– Jag umgås fortfarande med de tjejer som jag träffade när jag kom med 
i bollskolan som femåring. Idag är jag 21.

Sammanfatta upplägget med Tjejligan?
– Det är fotbollsträningar liknande fotbollsskolan, men unikt för just tjejer. 

Vi behövde ett eget namn. Vi lär dem att leka med bollen och roar oss med 
lagramsor. det är en social grej med fotbollen i centrum.

Hur många barn är på träningarna?
– Det är varierande Vi är allt från tio till 25 stycken.
Vad får du tillbaka som ledare?
– Glada tjejer och föräldrar som gillar fotboll. Det gör mig varm i hjärtat 

att få se andra uppleva det man själv upplevde. Sedan är det fascinerande 
att se snabb utveckling i den åldern.

Hur fungerar det under inomhussäsongen?
– Då spelar vi mycket matcher och har lek med boll, men också en och 

annan teknikövning. Vi tycker det är vitkigt att ha friheten i kombination 
med gemenskapen. 

Blir det någon fortsättning i sommar?
– Ja, det blir det. Vi kommer ta oss utomhus framåt april och då väntar 

en ny inskrivning för de yngsta.

Kontakt: apn@eskils.nu – om man är sugen redan nu.

Lördagsmorgon 
= tid för Tjejligan

God jul & Gott nytt år 
önskar vi på Mäklarbyrån
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 Klubbchef Karl-Johan Olsson summerar ett intensivt Eskilsår.
Plocka ut tre enskilda stunder eller moment som etsat sig fast i 

minnet från 2019?
– Det finns så klart en hel del att välja mellan men det som kommer 

snabbast upp är seriefinalen och sista omgången för Dam A på Väster-
gård. Publikrekord, spänning i luften och framför allt tycker jag vårt 
damlag med alla inblandade var så förtjänta av att spela denna typ av 
match efter en hel del säsonger i seriens mittskikt. Det slutade med 3-1 
förlust men efter en stund kände sig säkert de flesta som vinnare där 
säsongen resultatmässigt var över förväntan. En lärdom som taggar laget 
extra för 2020 och att de visat sig själva att potentialen finns.

– Det andra jag tänker på är andra gruppspelsmatchen i svenska cupen 
mot Hammarby för våra herrar. Matchen spelades på Olympias konst-
gräs. Riktigt fin inramning och en väldigt bra prestation som resulterade 
i ett kryss 1-1. Dessutom kräver den typ av match ett stort ideellt arbete 
från vår förening med många som hjälper till. Här visar Eskilsmedlem-
men ett stort hjärta och det ger alltid en extra kick i mitt hjärta.

– Det sista skulle kunna vara Eskilscupen och invigningen. För första 
gången var vi på Gröningen och HX:s stora scen. När det väller in 
cupdeltagare och alla andra möjliga i tusentals framför scen blir det så 
påtagligt vad vi gör. Stolthet och energi helt enkelt.

På kansliet har det som vanligt arbetats flitigt och även där har det 
hänt en del nytt under året. Summera?

– Ja, jag själv tillträdde klubbchefsrollen vid årsskiftet och har behållit 
min sportchefstjänst på seniorsidan. En hel del nya arbetsuppgifter 
och ansvar men det har varit kul och inspirerande. Adrian Andersson 
anställdes i somras som sportsligt ansvarig för åldern 15-19 år i sällskap 
med en del ansvarsområden i Eskilscupen. AP som cupgeneral har 
fått ett tydligare sportligt ansvar under 15 år. På det sättet har vi fått en 
klarare bild mot våra lag och medlemmar även om vi ibland svävar över 
gränser för att hjälpas åt. Syftet är att öka närheten och implementering-
en till våra tränare och spelare med Eskils linjer och arbetssätt.

– Ingemar Queckfeldt avslutade sin marknadstjänst i juni och det 
arbetet har sedan dess delats i en marknadsgrupp bestående av mig själv, 
Adrian och några styrelsemedlemmar.

– Även om det inte är något nytt för året så vill jag uppmärksamma 
Oscar, Jimmie, Berne och Inger. De löser och supporterar våra ledare 
med det mesta i vardagen. En väldigt viktig funktion som ger våra ledare 
det där extra stödet för en bra och stabil verksamhet.

Hur mår Eskilsminne som förening vad gäller återväxt och ekono-
mi?

– Rent numerärt har vi varit väldigt stabila de senaste fem åren med 
cirka 35-40 lag i seriespel. I de yngre pojkåren fortsätter vi vara stora 
grupper och mycket glädjande har även våra yngsta flickgrupper växt 
under året. Vi har gjort en del insatser vad gäller marknadsföring och bl 
a anlitat Maja Lindroos som ansvarig för ”Tjejligan”. Detta tillsammans 
med engagerade och duktiga ledare har vi fått en väldigt bra utveckling 
på tjejfotbollen i de yngre åldrarna.

– Vi har högt fokus på vår ungdomssida som är grunden och basen i 
vår verksamhet. Den ger oss morgondagens seniorspelare men framför 
allt ger den unga människor möjligheten att utvecklas och uppfostras av 
lagidrottens alla fina ingredienser. 

– Vår ekonomi är i god ordning och balans. Vår orientering är att 
investera i oss själva på olika sätt och område men i den grad som våra 
intäkter tillåter.

– De flesta föreningar delar många frågor kring ekonomi och jakten 
på nya intäkter. Där skiljer vi inte oss alls från andra utan vi behöver öka 
våra intäkter för att fortsätta vår utveckling och måluppfyllnad strate-
giskt. Eskilscupen är vårt lok och ger oss bra grundförutsättningar, men 
för fortsatt utveckling krävs fortsatt nya gemensamma kliv.

Det händer en hel del på Harlyckan, bland annat byggs det en ny 
hall.  Hur påverkar det?

– Sporthallen som byggs på plan 4 beräknas vara färdigställd i juni 
nästa år. Den förändrar så klart miljön på Harlyckan men vi hoppas och 

tror att den kommer smälta in fint när ögat har vant sig. Det är något 
stökigt med tung byggtrafik och har även påverkat parkeringsmöjlighe-
ten längs Gärdesgatan på dagtid men det är inte så många månader till 
att det blir som vanligt.

– Med sporthallens placering på ”gamla” plan 4 är vi väldigt tacksam-
ma att det byggts en ny 7-manna plan på grusparkeringen. Den kommer 
vara i spel till våren och blir viktig för oss med anledning, att vi tycker 
det är viktigt att även de yngre lagen tränar och spelar match på Harlyck-
an.

Återigen har herrlaget tagit sig till det gruppspel i Svenska Cupen, 
som spelas 16 februari-4 mars. Med lärdom från cupäventyret 2019; 
vad betyder det för Eskilsminne IF?

– Att vi visar oss själva och andra att vi är ett bra lag. Vi samlar erfa-
renhet och utvecklas med denna typ av matcher. Att få möta Hammarby 
i våras och bla BK Häcken kommande vår ger mycket energi och är rik-
tigt kul. Det är bra i både det korta och långsiktiga perspektivet. Förutom 
det rent sportsliga ger det också klubben en utmaning rent organisato-
riskt vilket jag också ser som utvecklande.

Vad har du för förväntningar på 2020?
– Förutom goda resultat och placeringar, att vi får mer publik till våra 

dam- och herrmatcher. För det första spelar vi på en bra och hög nivå 
med båda lagen och deras insats varje vecka förtjänar mer uppmärk-
samhet på plats. Det krävs så klart insatser av oss som förening och vi 
ska försöka klura ut några bra aktioner för det. Matcherna fungerar även 
som en väldigt bra mötesplats för våra medlemmar där gemenskap och 
skönt surr skapas.

– Att vi fortsätter att flytta fram våra positioner på u-sidan. Våra två 
stjärnor i SEF:s akademicertifiering kan redan med 2019 certifiering bli 
tre då vi väntar på det slutgiltiga resultatet. Om det inte blir så, ska vi 
knipa det nästa år. Ett viktigt arbete då det kvalitetssäkrar oss och gör oss 
bättre i vår vardag.

– Eskilscupen är alltid i centrum. Vårt mål är att cupen ska växa, inte 
bara antalsmässigt utan att vi även växer tillsammans med Helsingborg 
stad, helsingborgaren och partners. Det ger gemensam växtkraft

– Mina förväntningar är också att vi ska vara precis det vi är. Stark 
gemenskap, engagemang och framåtanda som vilar på goda värderingar. 
Det är Eskils framgångsfaktor och vår styrka.

Avrunda 2019.
– Jag vill passa på att tacka för fotbollssäsongen 2019 och önska alla 

Eskilsmedlemmar och partners en riktig God Jul och Gott Nytt år!

Klubbchef Olsson summerar
3LATI

Vill du veta mer om serien 3lati, titta på helt andra typer av keramikplattor, inspireras av projekt vi arbetat med 

eller helt enkelt hitta rätt person att prata med? Välkommen till svenskakakel.se.

Serien 3lati tar hjälp av triangelns perfektion för att skapa 

sofistikerade grafiska mönster som ger en tredimensionell 

upplevelse. Den mjukt flytande strukturen och den blanka  

glasyren i de trekantiga plattorna fångar upp och reflekterar 

ljuset. Varje platta upplevs unik och skapar vackra, intressanta 

rum. 3lati väcker uppmärksamhet som en unik fond i hemmet 

och ger ett spännande inslag i offentliga rum.

RUM FÖR DJUP
—


