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Klubbchef Olsson om nuläget
För klubbchef Kalle Olsson var pandemiåret 2020 en prövning på både
ledarskap, tålamod och nerver.
2021 är på intet sätt annorlunda.
– Osäkerheten kring framtiden är på många sätt påfrestande.
Nyss har det svåra beslutet att ställa in även 2021 års upplaga av Eskilscupen.
Ett tung besked för både klubben – och för många barn och ungdomar som
hoppats på en fotbollsfest i helsingborg denna sommar.
Upplever du ett stort tryck från Fotbollssverige?
– Ja, det är jättehögt! Det märks att det finns ett uppdämt behov av att göra
saker som vi kan leva upp för i vardagen. Vår anmälningstakt har hela tiden
legat högt. Det hade blivit rekordsiffror 2020 och vi ligger nära dem även i år.
– Jag tror att det är jätteviktigt för hela ungdomsidrotten att ha en cup
att se fram emot, oavsett vilken cup man väljer. Att åka iväg med kompisar,
tränare och föräldrar är en av de starkaste sakerna man kan göra och det är
sådant som gör att många håller på med idrott längre. Det är något som har
stor påverkan när det kommer till motivation. Jag har själv barn i tonåren
som spelar handboll och jag märker hur anpassad träning och individuell
träning inte räcker till. För en del, ja, men inte för majoriteten.
Hur viktig är Eskilscupen för vår förening?
– Extremt viktig.´
Vad innebär det att cupen blir inställd två år i följd?
– Kompensationsstödet som vi fick genom RF i november var på cirka
60 procent av uteblivna intäkter– det tillsammans med flera andra åtgärder
ledde till att vi klarade vår ekonomi på ett stabilt sätt. Vi knöt näven och
laddade om – och så händer kanske samma sak igen.
– Regeringen och RF har tillsatt stöd för kvartal ett och två för 2021, men

ännu finns inget politiskt stöd för kvartal tre och fyra. Det är därför svårt för
oss att navigera. Vi behöver själva svar för att kunna planera vår verksamhet.
Vad innebär det i praktiken?
– Vi tvingas att bromsa funktioner och aktiviteter, som vilket annat företag
som helst med intäktsbortfall. Skulle vi få ett kompensationsstöd som 2020
så reder vi ut det till slut. Men just nu vet vi ingenting och utan det stödet
är det en… ”besvärlig” situation. Jag hoppas att beskeden kommer så snart
som möjligt så att vi kan anpassa oss till 2021. I fjol kom det beskedet under
försommaren.
Hur mår du personligen med så mycket osäkerhet kring verksamheten?
– Det har varit tufft och ansträngande att hantera alla frågor runt detta.
Ovissheten och oron är ansträngande. Att inte veta någonting är väldigt
jobbigt, inte minst när man är en stor förening med stor verksamhet från
bollskola till seniorverksamhet och sociala projekt. Det är tålamodskrävande.
– Mycket energi har gått till att förbereda för olika scenarier, vilket också
är ansträngande för alla på kansliet. Cupen genererar nästan två tredjedelar
av föreningens intäkter.
Parallellt pågår ett annat arbete som ska slutföras under slutmånaderna
av 2021, nämligen skapandet av ett nytt dokumentunderlag i klubben. ” Den
gul-blå tråden” som går sida i sida med arbetet i Akademicertifieringen är
en utbildnings- och verksamhetsplan
– Det ska bli ett verktyg, ett navigeringsverktyg, för att supportera alla
ledare och tränare som är en del av Eskilsminne IF att ytterligare utveckla
vår förening.
– Ökad tydlighet gällande förhållningssätt, filosofi och policys. Min
förhoppning är att det ska ge oss ännu större tyngd och stabilitet i vårt
Eskils, avslutar Olsson.

3etage har historia med Eskils
En av Eskilsminne IF:s partners är mäklarbyrån 3etage. Martin Persson är en av delägarna – som noterar att intresset för bostäder i södra
delarna av staden ökar.
Dessutom är han gul och blå innerst inne.
3etage har som mäklarbyrå en stark lokal förankring. Med huvudkontor
på Drottninggatan har byrån personal som verkligen kan just Helsingborg.
Företaget har sedan tidigare även en stark koppling till föreningslivet, som
partner till flera föreningar runt om Helsingborg. För en av delägarna, Martin
Persson, finns det dock en särskilt stark Eskils-koppling. Som spelare har han
nämligen varit med och bidragit till herrarnas marsch genom seriesystemet.
– Jag hade först en fin barndom med klubben under min uppväxt i
Ramlösa. Kom till Eskilsminne som 8 åring och lämnade i 14års ålder för
att testa vingarna. Det kändes som att Eskils tog hand om hela stadsdelen
och verkligen involverade alla människor som bodde där. Därför känns det
självklart för mig att på något sätt ge tillbaka till föreningen som fostrade
mig. Då tiden inte räcker till att vara involverad som ungdomstränare, känns
det bra att bli en del av föreningens nätverk som sponsor.
Sammanlagt blev det två säsonger som spelare i A-laget.
– Jag var med och vann division tre för cirka tolv år sedan. Jag minns
att den sista matchen var en seriefinal mot Hässleholm med uppemot 3000
personer på läktarna. Bosse Nilsson tränade Hässleholm, Kalle Olsson oss,
men vi vann rätt klart och det var en stor upplevelse att ta upp modersklubben i division 2.
Efter fotbollskarriären blev det fokus på mäklaryrket.
Varför blev det det yrkesvalet?
– Man kan säga att jag gått i min fars fotspår, för han var också mäklare.
Så jag är uppväxt med de termerna. Sedan gillar jag yrket eftersom det
handlar så mycket om förtroende mellan människor. Samtidigt som det
finns ett tävlingsmoment.
– Så jag har kunnat ta med mycket av värderingarna från min fotbollsuppväxt och applicerat på yrket.
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– Via fotbollen har jag ett stort och värdefullt kontaktnät, men vinnarmentaliteten som man fått inpräntat i huvudet sedan åtta års ålder har också
varit viktigt. Jag måste ju vara bättre än andra mäklare för att få chansen
att sälja ett objekt.
Har du alltid velat driva eget?
– Ja, men det gick snabbare än jag tänkt, efter att ha köpt in mig i företaget 2014.
Hur har 3etage förändrats under de sju åren fram tills nu?
– I början var det ganska rörigt, men vi har gjort en fin resa. Först var
byrån inriktad på enbart lägenheter, men direkt när den nya ägarstrukturen bildades 2014 började vi sälja hus också. Från att ha hanterat cirka
fyra procent av marknaden i Helsingborg ligger vi nu på cirka tio procent.
Området kring Eskilsminne blir allt populärare, konstaterar Martin.
– Det är en av anledningarna till att vi går in lite hårdare i Eskilsminne IF.
Eskilsminne är navet i den södra delen av staden och en strategisk punkt.
Dessutom har klubben väldigt bra sociala projekt i hela staden vilket givetvis
också är lockande att bli en del av.
Vad utmärker 3etage?
– Vi var tidiga med att anställa både fotograf och stylist. De flesta andra
byråer hyr in den expertisen. Vi har därför en inarbetad trygghet med väldigt kompetenta personer och har dessutom varit väldigt aktiva på sociala
medier en längre tid. Vi försöker att vara en väldigt digital och modern
mäklarbyrå som ligger i framkant.
Hur stor roll spelar den lokala kännedomen?
– Ju mer lokalkännedom en mäklare har, desto större fördel för både
köpare och säljare. Sedan är det i slutändan alltid mäklarens driv som gör
skillnad. Jag är uppväxt i Helsingborg och efter nio år som mäklare kan jag
varenda gata i staden; vilka dagis och skolor som ligger vart och så vidare.
Vad säljer bäst?
– Hem med själ i. Man måste som mäklare kunna ta tillvara på den passion folk lagt ner på sina hem. Där finns alltid något unikt i varje fastighet,
avslutar Martin Persson.
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PUMA kliver in i matchen
som materialleverantör
Eskilsminne IF har från och med denna säsong en ny leverantör av kläder.
Ett nytt avtal är tecknat med PUMA
För Helsingborgaren Anders Selin så har Eskilsminne IF alltid varit en
självklar del av fotbollsuppväxten.
– Dock har jag inte spelat i föreningen, utan spelat mot den. Det var
alltid speciellt att komma till Harlyckan och vi har med stor nyfikenhet följt
klubbens utveckling de senaste åren.
Eskilsminne och PUMA knöt band i slutet av 2020 efter ett drygt halvårs
samtal.
– Den nya tröjan är nyligen framtagen och ett resultat av Eskilsminnes
normer kombinerat med våran estetik kring inramning av sponsorloggor
och annat. PUMA vill gärna lyfta klubbmärket lite mer.
Eskilsminne IF är en så kallad nyckelparter hos PUMA
– Klubben är av de viktigaste föreningarna vi jobbar med. De ska ha
service och attention därefter. Vi hoppas naturligtvis att det bli en positiv
förändring och att det finns ett tomrum att fylla. Vi är lyhörda för kundens
bästa och är väldigt lösningsorienterade.
Enhetlighet är ett annat nyckelord i sammanhanget.
– Vi jobbar med samma tröja genom hela föreningen. Många är speciellt
glada för det; för alla i en förening är lika viktiga.

– Dessutom är Eskilsminne IF intressant ur andra sammanhang. De har
sina sociala insatser och sammanhang utanför planen där allas lika värde
framhålls, vilket känns jättebra för oss.
Redan idag är det många i representationslagen som spelar med PUMA-skor. Sannolikt blir det fler framöver – i alla led.
–Vi vill vara närvarande och kommer att leverera riktade erbjudanden
till medlemmarna i Eskilsminne. Vi har även ett samarbete med Stadium
för att att ska fungera så smidigt som möjligt.
Under pandemitider är hantering av stora mängder material dock inte
det enklaste.
– Vi är verkligen tacksamma för att det har funnits ett tålamod under
pandemin. PUMA har haft logistikproblem som många andra som en följd
av det värdsliga läget. Starten på vårat samarbete är därför inte lika hundraprocentigt som vanligt, men vi har en tät dialog med klubben och jobbar
konstant på att kunna leverera så snabbt som möjligt.
I många år har PUMA haft en stor del av verksamhet i Helsingborg, på
Berga närmare bestämt. Nu står Sverigeorganisationen för för förändring
och en stor del av det som skett från Helsingborg ska framöver ske från
Stockholm.
De lokala relationerna med PUMA kommer dock att kvarstå.
Mjauuu…

3LATI

RUM FÖR DJUP
—
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.

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.

”Eskilsvänner” har plats
för fler fler medlemmar
Få saker förenar människor som föreningar. Många gånger för livet.
Eskilsminne IF är inget undantag och nu har två av klubbens stora
profiler startat upp ”Eskilsvänner”, en del av föreningen som enbart är
till för att socialisera.
Uppskattar du god mat?
Uppskattar du god dryck?
Uppskattar du ovan nämnda tillsammans med annat Eskilsminnefolk?
Då ska du, om det inte redan gjorts, logga in på ”Eskilsvänner” på Facebook.
– Syftet är att hålla kontakten med alla dem med blågult hjärta. Gamla
spelare, ledare, tränare och funktionärer, som haft någon koppling till Eskils,
säger Jörgen ”Il Capitano” Lindqvist som tillsammans med Tommy Nilsson
dragit igång projektet.
– Tanken har funnits hos oss länge, men det var varit mycket prat och
lite verkstad, säger Jörgen – och ringar samtidigt in deras gemensamma
egenskap som målvakter.
Jörgen har två A-lagsmatcher för Eskilsminne. Tommy drygt 400.
I Jörgens fall kom han i kontakt med Eskilsminne första gången runt 1975,
som tioårig. Men lite beroende på vad man uppskattar här i livet så har de
mest bestående insatser för föreningen i hans fall gjorts utanför planen. Idag
har han rollen som Valberedningens ordförande.
– Allt är väldigt pretationslöst. Vi träffas för äta gott, dricka gott och
snacka skit.

Den första sammanstrålningen har redan avverkats.
– Det var som att förflytta sig 20-30 år tillbaka i tiden. 40 personer var
anmälda, men det var ungefär samma grad av sena återbud som en B-lagsmatch en tidig söndagsmorgon. Men vi som kom hade väldigt trevligt nere
i Jordbrodalen. Där har de flesta Eskilsspelare gjort många löppass, så även
jag, men detta var betydligt roligare. Den yngste var 26 år och den äldste 84.
Gruppen ”Eskilsvänner” har redan 120 medlemmar.
– För att var en så chansartad idé så har vi fått ett enormt gensvar. Årsavgiften är 200 kronor och allt ska gå till mat och dryck.
En ny träff är planerad i en inte allt för avlägsen framtid.
– Det här visade sig vara ett utmärkt sätt att lära känna människor man
inte träffat på väldigt länge. Det hade varit kul att ha nästa träff i samband
med en A-lagsmatch på Harlyckan eller på Västergård. Vi får se, och kommer
att informera om saken på vår Facebooksida – så gå gärna in och kika på
den, avslutar ”Il Capitano”.
Så går du med i Eskils Vänner:
Du kan välja två olika sätt att betala din avgift:
1. Swisha 200kr till nummer 123 352 4956 eller
2. Betala in 200kr på bankgiro 5857 - 9483
Märk din inbetalning med Eskils vänner 2021 samt oavsett vilket betalningssätt du väljer så var vänlig att skicka ett mejl till;
eskilsvanner@gmail.com med namn, mailadress och telefonnummer.

Gregard återvände för
att bli ungdomstränare
32-årige Linus Gregard har en viktig del i Eskilsminnes verksamhet.
Det är nämligen han som har huvudansvaret för de pojkar som i Eskilsminnes tröja ska bli män; med andra ord P17-laget.
– Att se spelare utvecklas under längre tid och en dag se dem spela
A-lagsfotboll är det roligaste man kan göra, säger Linus.

När Eskilsminnes herrlag tog steget från division fem till division två på
kort tid var Linus Gregard en central herre.
– När jag kom till Eskilsminne som spelare, som 14 åring, var det många
som föll ifrån på bara ett år. Som 15-årigar hade laget åtta grabbar som
tränade i ur och skur men inte var speciellt framgångsrika fotbollsmässigt.
Men det var gemenskapen, i en uträknad årskull med 89:or, som borde att
vi fortsatte och den känslan har jag burit med mig resten av livet. Det var
allt runt omkring som var roligt. Vi blev sedan lite av stommen av de lag
som var med på resan till division två, bland andra även André Petersson,
Daniel Björnberg, Jakob Landsbro, Hannes Billqvist och några till.
Linus Gregard inledde annars sin fotbollskarriär Råå IF innan han kom
till Eskilsminne som 14-åring och spelade därifrån upp till A-laget.
– Jagvar med hela vägen upp i division tre och har även hunnit med några
säsonger i HAIS, Råå och Fortuna.
De flesta faller ifrån när spelarkarriären tar slut – men Linus satsade
vidare i en tränarroll. Varför då, kan man ju undra?
– Det var ”AP” som så åt mig att komma tillbaka till Eskilsminne som
tränare. Han var tränare i U19–laget då och villee ha min hjälp. Vi känner
varandra sedan tidigare, så det var ett enkelt val. Men det var också väldigt
kul att bara bli tillfrågad. Mitt hjärta har alltid bankat för Eskilsminne IF. Det
känns som min moderförening - därför kändes det bra att komma tillbaka.
Inledningsvis blev det alltså en roll som assisterande tränare för P19-laget
och Eskils tog en plats i den nationella serien samma år.
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– Kalle (Olsson, klubbchef, reds. Anm) frågade mig om jag ville ta ett
huvuduppdrag - och jag hoppade på direkt.
– Varför? Det är roligt att ha en tillhörighet någonstans. Att träffa
människor, nya som gamla, och det kunde vara en trevlig utmaning. Inte
bara fotbollsmässigt, utan som privatperson med att utveckla sitt ledarskap.
2017 togs P15-laget över.
– Jag hade dem i ett år. Året efter startade vi ett P17-lag med grabbarna
födda 01 och jag hade dem i två år. De gossarna har nu växt till sig och det
är fantastiskt kul att se allt från 98:or till 02:or som finns med i A-laget. Det
absolut roligaste är att se ungdomarna utvecklas och att sedan se dem på
Harlyckans plan ett.
Linus håller fram en viktig detalj:
– Det har varit Eskils styrka att skapa en gemenskap mellan åldrarna
samtidigt som man tar in unga utifrån, det var framgångsreceptet i många
år. Dagens A-lag är byggt på egna talanger. Men det är inte bara det fotbollsmässiga som sticker ut. Alla läger exempelvis, där jag varit med som
ledare. är en styrka i sig där man bygger broar mellan människor oavsett
kön eller ålder.
P17-laget som Linus ansvarar för i år spelar i förbundsserien.
– Det har fungerat bra med träningar och annat. Gruppen med 04:or
är jag inne på vårat tredje år tillsammans. Vi har inte alltid haft de bästa
resultaten, men det är en bra grupp som jobbar för varandra och har roligt
tillsammans. De har blivit väldigt duktiga de senaste åren. De har kört på
hela vintern och drivet har varit att träna - oavsett om det varit matcher
eller inte. Vi har hittat sätt att titta framåt och göra det roligt.
Vad händer i år?
– Min förhoppning är att någon eller några kommer upp i U19-laget och
spelar där kontinuerligt, men vad som gäller för laget har vi inte pratat om.
Vi ska vara ett av topplagen i den serien iallafall.
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Tjejligan har blivit en stor
rekryteringsmöjlighet
”Tjejligan” går nu in på sitt tredje år och blir allt populärare.
Som ett rekryteringsverktyg har det överträffat alla förväntningar –
och är även en inkörsport för pojkar.

En av Eskilsminnes mest idoga och passionerade eldsjälar är Maja Lindroos.
2019 drog hon igång ”Tjejligan”.
– Då ville jag att det skulle bli fler flickor som började spela fotboll. Har
man själv spelat när man var yngre så vill man att alla barn ska uppleva det
- och framför allt allt runtomkring. Jag tror at barn idag behöver idrotta och
ha någonstans att uppleva sammanhållning och gemenskap.
Responden blev omedelbar.
– Jag minns den första träningen. Då var vi ett litet gäng ute på Harlyckan.
Allt var helt nytt och jag samlade in alla tjejer, 15-20 stycken till antalet, för
att hålla koll på dem., säger Maja som jobbar på förskola till vardags och
har svart bälte i att fostra barn i aktuell ålder.
I takt med att rutinerna satte sig, bollar började att sparkas och vänskapsbands knöts fick allt fler upp ögonen för ”Tjejligan”.
– Just nu spelar vi alla tillsammans, pojkar och flickor. Vi fick en så fin

inledning med många barn barn som vill spela fotboll i Eskils att allt flera
hakade på. På en träning numera brukar vi var runt 40 barn fördelade på
olika grupper.
Men det är inte bara de unga fotbollsmatadorerna som sprider glädje
och gemenskap.
– Många föräldrar har även visat sig vara villiga att hjälpa till att träna
och leda. Det är såklart väldigt glädjande.
Måhända finns det anledning att byta namn på projektet – eftersom det
även börjat trilla in fem- och sexåriga pojkar i grupperna.
– Allt var så klart tänkt att handla om flickor till en början, men vi får se
hur det blir hösten om vi delar på grupperna eller inte. Det är ett lyxproblem.
Lördagar klockan 09 på Harlyckans IP är det som gäller för de som vill
prova på.
Hur många har fortsatt spela i förningen?
–De flesta! Inte minst de från förra året. Det som är födda 2015 har fått
jättetillskott i sina grupper och det är jättekul att se att så många vill spela
fotboll i Eskilsminne IF även fortsättningsvis, avslutar Maja Lindroos.

Stolta sponsorer
av Eskilsminne IF
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Patrik Lennartsson om
damlagets 2021-säsong
I nära nog ett halvår har Patrik Lennartsson haft tränaransvaret för
damernas A-lag.

– Att komma till Eskilsminne har varit väldigt inspirerande för
mig. Jag har kunnat fokusera helt på det jag är bäst på; fotbollen,
säger Patrik.

Många är de spelare som kommit från en annan klubb till Eskilsminne och
reagerat positivt på hur den stora organisationen ger bättre förutsättningar
till att fokusera på ”sin grej”. I Lennartssons fall att vara tränare.

– Det märks att Eskils är en stor förening, det ordning och reda på
allt. För mig är det första gången i i en klubb med kansli på det här
viset.
Utveckla?
– Mycket av det praktiska får man hjälp med. Allt från att boka
bussbolag, ordna med upplägg kring bortaresor och så vidare.
Sådant kanske kan vara smådetaljer, men för mig är det oerhört
värdefullt, då kan jag koncentrera mig mer på fotboll. Jag märker
det ofta i vardagen.
– Dessutom är Eskilsminne en klubb som, för den här nivån,
har en väldigt proffsig ledarstab där vi har allt från analytiker som
klipper matcher till fystränare, målvaktstränare och annat. Det är
oerhört värdefullt. Smågrejer som i förlängningen blir det bästa för
spelerna. Nu har de inte bara en gubbe som som står och skriker
hela tiden, det blir omväxling och expertis på områden där jag inte
är expert.
Lennartsson höll den första träningen i januari. Han hamnade i
ett lag där många nyckelspelare hade lämnat för spel i den tidigare
seriekonkurrenten Borgeby – som tagit steget upp i Elitettan.

– De spelarna som var kvar i ”Eskils” var många av de äldre, vilket
jag är nöjd med. Det är spelare jag har erfarenhet av och vi har byggt
kring det. Sedan har vi plockat två spelare från akademilaget och tre
från F17-laget. Just nu är vi 17 utespelare och två målvakter. Jag vill
inte ha mer än så. Dock finns det ett nära samarbete med akademilaget och F17-laget, så det finns alltid möjlighet med mer speltid om
någon skulle vilja det.
Hur har den långa försäsongen varit?
– Det är lite tråkigt såklart. Man får ställa om hela tiden. Det hade
nästan varit bättre om man spikade ett datum och jobbade utifrån
det. Nu har det flyttats fram hela tiden och det är ju inte optimalt.
Sedan tidigare har Lennartsson varit tränare i FC Hässleholm som
han tog upp i division ett och även i Dösjöbro som med honom vid
rodret gick upp i såväl Ettan och Elitettan. Med andra ord vet han
vad som krävs för att ta steget upp från division två.
Så. Har laget vad som krävs?
– Hmmm… Säg så här. Vi har chans att slå alla lag, men man
måste ha tur för att vinna en serie. Det är inte omöjligt, men eftersom de tunga tappen lär vara betydande så får vi främst vara nöjda
med att ”störa” i toppen.
– Klubben har slutat tvåa två år i rad, men tvingas nu börja om
lite grand. Samtidigt finns det väldigt mycket utvecklingspotential i
vårat lag under årets gång.
Hur ser du på konkurrenterna i serien?
– Det finns många andra lag som haft problem med spelartapp,
men Bromölla kan bli farliga. De har jobbat med Pierre Persson ett
tag nu. Även Trelleborgs FF har höga ambitioner, samt Halmstads
BK… Det blir många om budet.

Ingelsten förhoppningsfull
inför division två-säsongen
Den 5 juni inledde Eskilsminnes herrlag årets seriespel med att spela
1-1 mot Västra Frölunda IF.

För tränare Patrik Ingelsten blir det en tuff utmaning i en serie
där bara vinnaren går upp i Ettan södra.

Först och främst. Vilka är dina inledande intryck av Eskilsminne IF
efter ett halvår i klubben?

– Väldigt positiva. Det är en välorganiserad förening med trygghet i alla led. Vi har en bra ungdomsverksamhet och en stabilitet.
Som bekant åkte herrlaget ur Ettan Södra 2020 i ett drama där
målskillnaden till slut blev avgörande för det bistra ödet.
I degraderade lag brukar det ofta bli rester att hantera för den
tränare som tar över, men en stor del av laget har valt att stanna kvar
och ta sig an utmaningen i division två Västra Götaland. En serie
med mycket Göteborgslag, men även Skånederbyn mot Höganäs
och Ängelholm.
– Jag märkte tidigt att det var många i laget som var deppiga och
ställde sig frågande till vad som egentligen hände förra säsongen.
Men de som var kvar fick nya hungriga lagkamrater så med tanke på
det tycker jag att vi lyckades vända allt till något positivt på träningarna ganska snabbt.
Det kanske är just i sådana skeden som det passar bäst med ett
tränarskifte?
– Ja, spelarna fick en ny röst och en tränare med nya tankar. Jag
kände att jag fick med mig ledarstaben rätt snabbt. Det tog två-tre
veckor, sedan var vi en välfungerande grupp som hittat varandra allt
bättre efterhand.
Hur tänker du kring exempelvis träningsmängd när laget spelar på en ny, lägre, nivå 2021?
– Jag har lagt en ribba som ligger kvar på division ett-nivå, sett
till träningsmängd och träningskvalitet. Vi ska ligga kvar på samma
nivå och det vill även spelarna. Jag tycker att det har fungerat. Visst,
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vi har tappat en del duktiga spelare, men fokus har varit på att behålla ytrycket i träningarna och vi kommer att vara väldigt vältränade för att vara ett division två-lag.
Beskriv dig själv som tränare?
– Jag vill att vi ska föra matcherna där vi sätter prägeln. Vi ska
vara farliga sista tredjedelen i ett ganska enkelt spel som leder till
mycket målchanser.
– Alla spelare ska få styra efter egen förmåga, men samtidigt
måste det finnas riktlinjer i spelet. När man väl är på plan är alla
som bäst när de själva fattar besluten. Då blir det ett bättre flow i
matchen.
Vissa tränare anpassar sig helt efter en grupp. Andra är typerna
som har ett fast spelsystem som de applicerar på gruppen. Hur
fungerar du?
– Principen är alltid densamma i vår spelidé, men jag får såklart
anpassa mig till olika individer när det kommer till spelsystem. När
det kommer till att beskriva ett spelsystem med sifferuppställning så
är sådant överskattat. Det viktiga är detaljer som hur ska vi nå olika
spelytor. Fyrabackslinje eller trebackslinje med en sittande mittfältare spelare spelar mindre till för mig.
Vilka tränare har du inspirerats mest av under din tid som
aktiv på elitnivå?
— Åge Hareide och Jonas Thern. De är otroligt olika, men båda
väldigt bra i sitt ledarskap och så länge spelarna ger 100 procent så
har de friheten att gå utanför ramarna. Det gäller att hitta spelytor
som försvårar för motståndarna.
Det vankas en Västkustserie med Eskilsminne som sydligaste
deltagare. Hur ser du på motståndarna?
– Jag tycker att det är en rolig serie med många lag som verkligen
vill SPELA fotboll och det är positivt att vi spelar dubbelmöten. Det
är redan tufft nog med att bara ettan tar sig vidare och att det inte
finns några kvalplatser.
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Adrian Andersson om
sin nya roll i klubben
Adrian Andersson är ett välbekant ansikte på Eskilsminnes kansli.

Nu kliver han in i en ny roll – som sportchef.
Parallelt pågår arbetet med att utforma en gulblå tråden.

Möt Eskilsminnes nya sportchef: Adrian Andersson. Eskilsprofilen tar över
den roll som Karl Johan Olsson tidigare haft.

– Jag har kvar min gamla roll som sportchef för U15-U19 och har
nu även samma roll för herr– och damlag. Jag har tidigare hjälpt
Kalle med en del frågor under två års tid och det har alltid varit min
ambition att bli just sportchef.
– För Kalle blev det väldigt mycket när hans roller skulle kombineras, denna lösning låg bättre i tiden och ger bättre effekt för hela
klubben
Kommer du göra det enkelt för dig nu och bara plocka upp talanger från ”ditt” U19-lag?
– Hehe, nja, om det vore så enkelt… Det är klart att jag har bra
koll på alla som finns i vår akademi och vilka som är redo för nästa
steg och så vidare. Så det ser jag som positivt. Men Eskilsminnes
strategi är att kombinera det hemvävda och att ha en bra dialog med
HIF – samt utnyttja kunskapen om spelare runt om i regionen.
Hur går diskussionen mellan sportchef och tränarna?
– Jag har hela tiden en dialog med tränarna. Ingelsten har inte
samma lokala överblick av naturliga skäl, men däremot expertis mer
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runt Halland. Lennartsson har en god inblick på södra Skåne, så det
handlar om att kombinera varandras kunskaper och kontakter på
bästa sätt.
Under sommaren pågår dessutom arbetet med att ta fram den
gulblå tråden.
Förklara vad det är?

– 2020 gjorde vi tillsammans med alla ledare en stor ”SWOT-analys” för att ta reda på styrkor och svagheter i organisationen. Vi har
därmed kunnat kartlägga föreningen för att kunna ta nästa kliv. Där
framkom en del saker som vi vill justera och bli bättre på.
Som vadå?
– Det upplevs att ”den röda tråden” – som ska bli gulblå – inte var
tydlig nog. Vi har en hel del material kopplat till ledarutbildningar,
men det behöver vi nå ut bättre med och vi behöver även följa upp
det bättre. Vi ska även revidera materialet och göra det mer aktuellt.
Adrian ska tillsammans med fotbollsutskottet uppdatera materialet och sammanfoga det till ett både digitalt och fysiskt dokument
med tydliga riktlinjer.
– Allt handlar om att skapa en tydligare Eskilsidentitet som ska
generera en tydlig fotbollsfilosofi. När arbetet är klart kommer det
bestå av två delar; en verksamhetsplan med riktlinjer, policys och
fast punkter - och även en del med en uppgraderad spelarutbildningsplan med en spelfilosofi som vi vill följa genom alla åldrar.
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