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Maj månad har varit en osedvanligt händelserik månad. Den 10 maj exakt på dagen var det hundra år 

sedan EAI bildades. Det skulle naturligtvis firas. Vilket firande det blev. Cirka 240 personer deltog i 

festligheterna denna lördagskväll. Dessförinnan under hela veckan hade föreningen visat upp sig för 

allmänheten. Att ordna ett jubileum kräver sin man eller kvinna. Många deltog i förberedelserna men 

jag vill ändå speciellt hylla Patrik Fridh. Hans entusiasm var enorm under hela resan. Det var han som 

trodde på en massuppslutning och så blev det ju också. Både undertecknad och Patrik är dock lite 

oroade över att EAI som samlande enhet för de framgångsrika idrottarna är på väg att försvinna. 

Kanske är det som en del säger att en samlande huvudstyrelse hör dåtiden till. Personligen håller jag 

inte med. Vi kan ta Ystad IF som ett lysande exempel. Det är dock min förhoppning att tanken om ett 

levande EAI alltid finns där och kan skapa möjligheter för kommande generationer.  

Tillbaka till festen. Det var väldigt kul att så många valt att tillbringa sin lördagskväll i gemenskapens 

tecken.  Jag hörde inte en enda som klagade på arrangemanget. Tvärtom, maten var god, ja faktiskt 

mycket god. De som kanske inte är så insatta i föreningens historik fick en inblick i denna genom de 

utmärkelser som delades ut. Kommunen fanns på plats likaså representanter från distrikt och 

förbund. Det var på alla sätt en lysande klang och jubel föreställning. Tack än en gång Patrik. Och du 

Patrik har du tänkt på att i denna krönika har jag inte en enda gång hotat dig med Karelin. Men var så 

lugn det kommer så småningom. 

Friidrottsåret har inletts så där. Prestationen hittills stod tjejerna för som knep tredjeplatsen i 

Svenska Cupen. För övrigt har det väl inte börjat tända till ordentligt ännu. 

Vi väntar faktiskt på det första Eslövsrekordet i år. Det blir också det första rekordet som sätts under 

föreningens först år efter sin 100 års dag. Johanna Riex var under sitt eget rekord vid seriematchen 

men vinden var något för stark. Vem blir den förste att slå rekordet och vilka har chansen.  Som jag 

ser det blir det tre nya rekord detta år. Jasmine i diskus, Johanna på korta häcken och Sebastian i 

spjut. Ingen skulle bli gladare än jag om det blev fler rekord. Kanske i herrarnas eller damernas stav. 

Om någon satsar på dessa grenar så åker rekorden. För övrigt har vi mycket bra senior rekord nästan 

över hela linjen. Däremot tycker jag nog att dt finns en hel del luckor i tio bästa statistiken. Det jag 

menar är att det kanske inte är helt omöjligt att slå sig in bland förenings tio bästa genom tiderna. 

Det finns dock grenar som är riktigt tuffa, i en kommande krönika någon gång i framtiden skall jag 

titta närmare på tio bästa listan. 

Slutligen måste jag även få plats med några rader om vårt förnämliga sätt att arrangera tävlingar. 

Kalvin Knatet är ju ett lysande exempel. Rekorddeltagande och en verklig manifestation för 

motionsidrott bland unga. Vädret var strålande och ett hav av människor besökte Ekevalla. Men man 

får aldrig glömma bort att det är också tack vare föreningens professionella sätt att arrangera en 

tävling som gör att intresset bara ökar. Det finns barn från andra områden än vårt som valt vårt 

Kalvin på grund av detta. En stor hyllning till alla som hjälpte till men framförallt till Alger och Gert - 

Åke. Till slut Gert – Åke, du är verkligen värd alla de utmärkelser och lovord du fått under detta år 

grattis.    


