
Utdrag ur EAI:s arkiv från 1908 och framåt 
 
1908 
Den 10 maj, samlas ett antal för idrotten intresserade personer å idrottshemmet för att 
diskutera ett ev. bildande av en idrottsförening. Beslutet blir också att en idrottsförening 
skall startas. 35 personer tecknar sig som aktiva och 3 personer som passiva 
medlemmar. Bland initiativtagarna - A. Rudolf Rudeberg, Eric Frantzich, Eugen 
Bolmstedt, Albert Sahlin, E Grönvall m.fl.utses en stadgekommitté som får i uppdrag att 
utarbeta förslag till stadgar att föreläggas föreningens första årsmöte. Vid detta möte 
antages de föreslagna stadgarna med smärre justeringar, och beslutas att den nya 
föreningens namn skall vara ”Eslövs Allmänna Idrottsförening”. Samtidigt väljes vår 
förenings första styrelse, som får följande sammansättning; A. Rudolf Rudeberg ordf. Eric 
Frantzich, Tage Nilsson, Sigvard Troell, Albert Sahlin och Eugen Bolmstedt med L. 
Ekstrand och B. Kulneff som suppleanter. Föreningen får redan från början vind i seglen.  
 
Den allmänna idrotten ute i landet hade fått ett väldigt uppsving och det verkar tydligen 
inspirerande även på vår nybildade förening. Tävlingar anordnas och många goda 
idrottsmän representerar EAI. Den första tävlingen i allmän idrott arrangerades den 26 
juli. Idrottsplats i egentlig mening finnes dock ej. Löparna får hålla till på Trollsjögatan 
och i Ekenäs och de som föredrar längre distanser har att ”kuta” runt Sallerup. En tävling 
som hålles i augusti äger dock rum på ett område, som sedermera kommer att utläggas 
till den idrottsplats, på vilken den än idag tränas och tävlas. Föreningen hade nämligen 
fått låna ett uppvisningsområde från lantbruksutställningen, vilket t.o.m var försett med 
en läktare. Fotbollen för en mera blygsam tillvaro, främst beroende på att man skapar en 
ordentlig plan för denna sports utövare. Den enda plats, som finns att tillgå, är ett 
gropigt och ojämnt område framför Idrottshemmet. Omklädnad skedde i den intill 
Idrottshemmet än idag liggande paviljongen.  
 
1909     
Får föreningen sin förste distriktsmästare i Eugen ”Kitan” Bolmstedt, som tar titeln i 
längdhopp. Den allmänna idrotten är fortfarande dominerande, och våra idrottsmän börja 
göra sig ett gott namn ute i distriktet. Brottning står också på programmet, men denna 
sport har ännu ej slagit sig riktigt igenom. Träningsförhållandena är heller inte de bästa, 
utan man får så gott som uteslutande hålla till ute i det fria. Några fotbollsmatcher spelas 
också, de flesta på bortaplan. Detta år anvisar dock kommunalfullmäktige en del av det 
stora utställningsområdet till idrottsplats, vilken skall få iordningställas efter vårt eget 
gottfinnande. 
 
1910-1911 
Arbetas det för fullt på idrottsplatsen. med de ekonomiska medel som finns tillgängliga 
påbörjas anläggandet av kast-, hopp- och löparbanor samt en fotbollsplan. En paviljong 
från utställningen inköpes för att användas som omklädningsrum och placeras i områdets 
nordvästra hörn. Idrottsmännen ligga i för fullt och ha stora framgångar. Så kommer 
olympiaåret. 
 
1912 
Våra idrottspojkar erövra två DM-tecken nämligen längdhopp och kulstötning och äro 
åtråvärda dragplåster vid tävlingar inom distriktet. Även Köpenhamnsklubbarna komma 
med inbjudningar. Fotbollen har fortfarande ej några större framgångar. Föreningen går 
detta år i författning om anläggandet av en tennisplan. 
 
1913  
Utgör ett av de framgångsrikaste åren i föreningens historia. EAI blir bästa förening vid 
DM-tävlingarna i allmän idrott med 21 poäng och erövrar 3 mästerskap, 5 andra- och 5 
tredjeplaceringar. Vår förening får också förtroendet att står som arrangör för inomhus-
DM i gren- och mellanhopp. Tävlingarna hålles i Idrottshemmet. Tennisspelet, som nu 



hunnit göra sig populärt, vinner många utövare. Vid årsmötet blir det ordförandeskifte, 
då fanj. A.R. Rudeberg avsäger sig förnyat uppdrag. Han väljes till föreningens 
hedersledamot.’ 
 
1914  
Får föreningen en skandinavisk mästare inom sina led i det att ”Kitan” Bolmstedt 
överskrider gällande rekord i stående längdhopp med 1 cm. Den skånska rekordtabellen 
visar EAI.are på inte mindre än fem platser. Fem DM-tecken erövras. Flera av våra 
idrottsmän kan räkna sig bland svenska eliten. Fotbollsspelarna drages fortfarande med 
oordnade träningsförhållande, men arbetet med idrottsplatsens iordningställande 
fortskrider. Anlag härtill erhålles från Centralföreningen för idrottens främjande. 
Medlemsantalet håller sig omkring 90. De närmaste åren går helt i världskrigets skugga. 
Föreningens idrottsmän skaffar sig under åren  
 
1915-1916 
Dock mycket av ära och guld. Således hemföres år 1916 ej mindre än 6 DM-tecken, 
varav fyra stycken i utomhusidrott. Arbetet med idrottsplatsen är p.g.a. inkallelser ej av 
större omfattning. 
 
1917  
Är verksamheten, de oroliga tiderna till trots ganska livlig. DM-tecken erövras i 
kulstötning och spjutkastning. Föreningen erhåller anslag från Riksidrottsförbundet att 
användas för idrottsplatsens färdigställande. 
 
1918  
Det sista krigsåret, blir den för allmänna idrottens del inte på så långa vägar så lysande 
som tidigare. De flest av våra idrottsstjärnor lämnar föreningen och staden, för att söka 
sin utkomst på andra platser. Endast ett fåtal fotbollsmatcher spelas, samtliga på 
bortaplan. 
 
1919  
Blir ett mörkt år för föreningen. Verksamheten ligger så gott som nere p.g.a. 
idrottsplatsens färdigställande. Medlemsantalet sjunker katastrofalt och vi har under året 
endast 8 aktiva och 36 passiva medlemmar.  De lägsta siffrorna i föreningens historia. 
 
1920  
Är idrottsplatsen färdig att tagas i bruk och detta medför en livlig verksamhet. Såväl den 
allmänna idrotten som fotbollen tar åter fart och särskilt den sistnämnda får ett 
uppsving. Medlemsantalet ökas till 54 aktiva och 59 passiva. Allt göres för att stärka 
ekonomin och bl.a. arrangeras ett spex, som inbringar 1.600 kr. Det som skrapas ihop 
går helt till idrottsplatsens fullbordande. 
 
1921  
Den allmänna idrotten börjar åter göra sig gällande och DM-tecken erövras. 
Fotbollsutövarna är dock i majoritet och man spelar under året ej mindre än 47 matcher. 
För första gången startar föreningen också i Skånes fotbolls-DM. Klubbmärket instiftas i 
sin nuvarande form. 
 
1922  
Blir ett livligt år, och de olika sektionerna arbetar för fullt. Det bildas en damsektion, som 
från början får ej mindre än 28 medlemmar. Fotbollslagen spelar 37 matcher. 
Medlemsantalet uppgår till 128. En förvaltningsstyrelse för idrottsplatsen tillsättes. Den 
skall bestå av 2 representanter för staden och 3 representanter från EAI. EAI skänker 
som grundplåt för förvaltningsstyrelsens arbete en summa av 1.500 kr. 
 
 
 



1923-1924 
Bliva relativt medelmåttiga år ur sportslig synpunkt. Dock spelas varje år ett 40-tal 
fotbollsmatcher och allmänidrottarna deltager i ett flertal klubbmatcher. Under år 1923 
spelas bl.a. också 3 bandymatcher. 
 
 
1925  
Bildas sektioner för bandy och bordtennis och i dessa sportgrenar arrangeras ett flertal 
tävlingar. En större festtillställning anordnas tillsammans med förvaltningsstyrelsen för 
idrottsplatsen och Eslövs Tennisklubb. 36 fotbollsmatcher spelas. 
 
1926  
Bordtennisspelarna lämnar föreningen och bildar egen klubb. Brottarklubben Atlas gör 
framställning om inträde i EAI såsom särskild sektion. Framställningen blir dock avslagen 
med knappa 3 rösters övervikt. Friidrotten är av ringa omfattning. Fotbollen står under 
året på ett relativt högt plan. 
 
1927  
Göra brottarna förnyad framställning om inträde i EAI, denna gång med större framgång. 
Som tack hemför brottarna redan under sitt första år i EAI sin serie. Fotbollssektionen 
spelar en internationell match mot BK Stefan från Köpenhamn. Friidrottssektionen 
anordnar ett flertal tävlingar. Medlemsantalet uppgår till 147. 
 
1928  
Är vårt tjugonde verksamhetsår. Jubileumstävlingar arrangeras i friidrott. 
Fotbollsspelarna avancerar till tredje omgången i DM. Vandringspris uppsättes mellan BK 
Stefan, Köpenhamn och EAI. Vi tar den första inteckningen i det ståtliga vandringspriset. 
Den kvinnliga idrotten har ett stort antal utövare. Brottarna vinner sin serie, men i 
kvalificeringsmatchen mot BK Eken, Arlöv, blir det förlust, då Arlövsklubben har den 
kortaste matchtiden efter ett slutresultat på 3-3. 
 
1929  
Brottarna arrangerar DM för juniorer och erövra två mästerskap. I serien placerar man 
sig på andra plats. Sigfrid Hansson anställes som tränare. Fotbollssektionen vinna sin 
serie, men förlorar kvalificeringsmatchen mot Tomelilla. Mot BK Stefan spelas två 
matcher med en vinst och ett oavgjort resultat. Friidrotten har ett livligt verksamhetsår. 
Damsektionen räknar ej mindre än 31 utövare och ett DM tecken hemföres. 
Medlemsantalet uppgår till 191. 
 
1930  
Vinner brottarna Skåneserien div II och även i kvalificerings-matchen mot Velo, 
Hässleholm blir det vinst. Vid Skånska mästerskapen erövras ett mästerskap samt tvåa 
andra och tredjeplacering. DM för damer arrangeras och här går ett mästerskap till 
föreningen. Ett vandringspris mellan IFK Trelleborg och EAI hemföres av oss för alltid. I 
fotboll spelas det 44 matcher. Antalet medlemmar är upp i 201. 
 
1931  
Föreningen tar initiativet till bildandet av Mellersta Skånes Idrottskrets. Friidrotten är på 
frammarsch. Sektionen utkämpas sin första internationella match mot Gullfoss från 
Köpenhamn och står även som arrangör för DM-tävlingarna i femkamp och löpning 
25.000 meter. Fotbollssektionen har inga större framgångar. Brottarna startar för första 
gången i fyrstadstävlingen. C-matchen som går i Jönköping ser överraskande 
Eslövsgrabbarna som vinnare. Sektionen arrangerar uttagningstävlingar för landskampen 
mot Norge. Djurgårdens brottare gästar Eslöv. 
 
 
 



1932  
Arrangerar föreningen damernas DM-tävlingar. Vid dessa sättes ett svenskt rekord i 
spjutkastning. Fotbollsspelarna ligger efter höstomgången på andra plats i serien. 
Brottarna tar en DM-titel och i fyrstadstävlingen belägger laget tredjeplatsen i B-
gruppen. 
 
 
 
1933  
Stadsfullmäktige anslår medel till om- och tillbyggnad av Idrottshemmet. Vid B-fyrstads i 
Varberg hamnar brottarna på andra platsen. Fyra brottare startar i sydsvenska 
mästerskapen med två fjärdeplaceringar som utdelning. Fotbollsspelarna vinner 
mellanskånska serien men förlora i kvalificeringen. Laget överföres till sydskånska serien. 
Friidrottssektionen arrangerar Skånska juniormästerskapen. Under året sättes 7 nya 
klubbrekord. 
 
1934  
Blir ett lyckosamt år för våra brottare. B-gruppen i fyrstads vinner och därmed avancerar 
man för första gången till A-fyrstads. EAI blir bästa förening vid DM-tävlingarna och 
Skåneserien div I hemföres. Fotbollen noterar en kraftig uppryckning. Landslagsspelaren 
och HIF-aren Albin Dahl engageras som spelare och tränare. 
 
1935 
Brottarna gör en god prestation genom att hålla sig kvar i A-gruppen. Friidrottarna 
erövrar för alltid Svea-Dana pokalen, uppsatt mellan Gullfoss, Köpenhamn och EAI. 
Fotbollsspelarna vinner Sydskånska serien. 
 
1936  
Brottarna hemför Skåneserien div I och tillkämpa sig förnyat kontrakt i A-fyrstads. 
Fotbollsspelarna belägger andraplatsen i serien och göra sin längsta utlandsresa hittills 
nämligen till Bornholm. Svenska Flaggans dag firas i Eslöv för första gången och med EAI 
som arrangör. 
 
1937  
Bordtennisspelarna i föreningen bildar särskild sektion. Brottarna degraderas till B-
gruppen i fyrstads och EAI blir bästa klubb vid DM-tävlingarna. Harry Lundahl övertar 
fotbollsspelarnas träning. 
 
1938  
Kan föreningen fira sitt 30-årsjubileum och har stora framgångar. Brottarna avancerar 
åter till A-gruppen i fyrstads. Sven Eskilsson och Gustav Widell representerar Sverige i 
landskampen mot Finland. Sven Eskilsson blir svensk juniormästare. Fotbollsspelarna 
vinna sin serie och triumfera för första gången i kvalificeringsmatcherna, vilket medför 
uppflyttning till Skåneserien div I. En speciell sektion för ungdomsspelare bildas. Svenska 
rekordhållaren i stavhopp Bo Ljungberg tar hand om friidrottsmännens träning. Två nya 
klubbrekord noteras. 
 
1939  
Brottarna får åter krypa ner i B-gruppen. Fotbollsspelarna avancerar till tredje omgången 
i DM. Friidrottsmännen åka till Karskrona och vinner en klubbmatch där. 
Bordtennisspelarna börja på allvar gör sig ett namn ute i distriktet. 
 
1940  
De sportsliga insatserna lämna inga djupare spår efter sig detta år. Såväl brottare som 
fotbollsspelare håller dock sina positioner och återfinnas i rep. B-fyrstads och 
Skåneserien div I. Friidrottssektionen anordnar ungdomstävlingar och fyra nya 
klubbrekord sättas. 



1941  
I fyrstads får brottarna ta steget ned i C-gruppen. Hugo Andersson blir svensk mästare i 
brottning, fristil. Finska brottare gästar EAI. Bordtennisspelarna ha avancerat till 
Allsvenska serien div II, i vilken serie de våra innehar förstaplatsen efter höstomgången. 
Fotbollslaget besegrar allsvenska div II-klubben Landora på bortplan med 3-2. Stig Oldén 
blir svensk juniormästare i spjutkastning och tar ett DM-tecken i samma gren. 
 
1942  
Idrottsplatsen kommer under kommunal regim. Oldén blir åter juniormästare i 
spjutkastning och representerar Landsorten i ”landskampen” mot storstäderna. EAI blir 
trea i C-fyrstads. Bordtennisspelarna får en Mellanskånsk mästare genom Börje Månsson 
och avancera till finalen i DM för lag. Fotbollsspelarna nedflyttas till ”Mellanskånskan”, 
vilken serie de leda efter höstomgångens slut. ”Buckla” Hansson tar hand om spelarnas 
träning och deltager själv i laget. 
 
1943  
I fyrstadsmatchen i Huskvarna belägger EAI andra platsen. Sven Eskilsson deltager i 
landskapsmatchen Skåne-Stockholm. Föreningen arrangerar svenska mästerskapet för 
juniorer. I svenska mästerskapet för 7-mannalag uppnår man kvartsfinalen. 
Friidrottssektionen arrangerar Skånes DM för seniorer och noterar vinst i Skåneserien 
klass 3. Bordtennisspelarna blir tvåa i serien och belägga andraplatsen i en 
fyrstadsmatch mellan Malmö-Hälsingborg-Lund-Eslöv. Fotbollsspelarna går åter upp i 
Skåneserien div.I. Medlemsantalet är nu 213. 
 
1944  
Medlemsbladet utkommer för första gången. 51 prov för idrottsmärket avlägges. 
Friidrottssektionen arrangerar årets DM i tiokamp och uppnår en individuell 
andraplacering i tävlingen. Brottarna är åter i B-fyrstads och uppnår kvartsfinalen i SM 
för 7-mannalag. DM i fristil arrangeras av föreningen som belägger beslag på två titlar. 
 
1945  
60 idrottsmärkesprov avläggas. Publikrekord sättes för Eslövs Idrottsplats vid Hägg-
Galan med 2.300 personer. Brottarna bygger en bastu i Idrottshemmet. Man har utbyte 
med danska föreningar i samtliga idrottsgrenar. 
 
1946  
Brottarna avancera åter till fyrstadsturneringens A-grupp. Finalplats uppnås i Skåne-
Cupen. Holländska brottare gästar Eslöv. Fotbollslaget degraderas till Mellanskånska 
serien. En sparklubb startas bland medlemmarna för en resa till olympiaden i London 
1948. Medlemsantalet uppgick till 234. 
 
1947  
I fyrstads nedflyttas brottarna till B-gruppen. Finalen mot Sparta, Malmö, i Skåne-Cupen 
vinnes. Sektionen turnerar i Norge. Fotbollen är på retur och har svårt med 
nyrekryteringen. I friidrott sättes två nya klubbrekord. Medlemsantalet är uppe i 275. 
 
1948  
Brottarna nedflyttas i C-gruppen i fyrstads. På föreningens program upptages 
tyngdlyftning som särskild sektion. Bordtennisspelarna uppflyttas till Allsvenska serien 
div.III. Fotbollslaget innehar sista platsen i Skåneserien div III. Styrelsen beslutar om 
förhyrning av en klubblokal på Bäckavägen. 
 
1949   
Brottarna uppflyttas åter till B-fyrstads, och göra en turné till Norge. Fotbollslaget 
placerar sig på näst sista plats i Skåneserien div III. En internationell match spelas mot 
Kerteminde BK från Danmark. Tyngdlyftningssektionen står som arrangör för Skånes 



Junior-DM. Friidrottssektionen anordnar en stortävling. Stödföreningen ”Gamla EAI:are” 
bildas.  
 
1950  
Brottarna belägger fjärdeplatsen i B-fyrstads, men vinna Allsvenska serien div II södra. 
Karl-Erik Andersson blir tvåa i flugvikt på SM i fristil och Nils Fredriksson trea i lättvikt, 
grekisk romersk stil. Irans brottartrupp från världsmästerskapen tävlar i Eslöv. 
Fotbollsspelarna hamnar på sjunde plats i Mellan-Skånska serien div III. Som tränare 
anställes Torsten Flintberg f.d. IFK Malmö. Friidrottssektionen har ett garde goda 
juniorer, som lova gott för framtiden. Bordtennisspelarna vinner Allsvenska serien div III 
och ligger efter höstomgångens slut på första platsen i andra divisionen. Tyngdlyftarna 
belägga en mittelplats i Allsvenska serien div X. Vid en av sektionen anordnad nationell 
tävling sättes ett skånskt rekord. Medlemsantal 311. 
 
1951  
Brottarna som på grund av omläggning av Fyrstadsgrupperna, fått stanna kvar i B-
gruppen, vinna denna och uppflyttas. I Allsvenska serien div I belägges tredjeplatsen. 
Karl-Erik Andersson uttages att representera Sverige i landskampen mot Tyskland. I 
Mellanskånska serien div III placerar sig fotbollslaget på andra platsen. Efter 
våromgångens slut övertages träningen av Göte ”Pavlova” Rosengren, f.d. Malmö FF. 
Friidrottssektionen noterar åtskilliga framgångar, särskilt vad juniorerna beträffar. 
Bordtennislaget placerar sig på  tredjeplatsen i Allsvenska serien div II. Tyngdlyftarna 
reser till Halmstad och vinna en klubbmatch därstädes. Vid en av sektionen i Rövarekulan 
anordnade nationella tävlingar noteras såväl svenskt som skandinaviskt rekord i 
mellantungvikt. Medlemsantalet 335. 
 
1952  
EAI kommer på tredje plats i A-fyrstads, men degraderades till B-gruppen. I Allsvenska 
serien div I belägges en tredjeplats. Fotbollsspelarna vinna Mellanskånska serien div III 
och uppflyttas en division. Friidrottssektionen arrangerar för första gången på flera år en 
klubbmatch och möter Lunds AI. Tyngdlyftarna drages med besvärligheter, då 
nyrekryteringen visar sig svårlöst. Bordtennisspelarna degraderas till Allsvenska serien 
div III och har lokalbekymmer. Handbollsspel upptages på föreningens program. 
Medlemsantal 307. 
 
1953  
Brottarna avancera - för sjunde gången i föreningens historia - till A-gruppen i fyrstads. 
Viking Palm blir svensk mästare i lätt tungvikt fri stil och tvåa i grekisk romersk stil. En 
tredje placering uppnås av Sten Lindberg på SM i fri stil. Viking Palm deltager i två 
landskamper mot Turkiet och Sten Lindberg i en ungdomslandskamp mot Finland. I en 
match Landslaget-Pressen deltager Viking Palm och Nils Fredriksson. Efter omläggning 
spelar fotbollslaget i Skåneserien div I. Bordtennislaget hamnar på sista plats i Allsvenska 
serien div III och nedflyttas till Skåneserien. Handbollsspelarna vinna en av Landskrona-
Alliansen anordnad serie och uppflyttas en division. Medlemsantal 315 
 
1954  
Brottarna gör sin hittills bästa insats i fyrstadsturneringen genom att placera sig på andra 
plats i A-gruppen före Eskilstuna och Trollhättan. Viking Palm placerar sig som trea vid 
världsmästerskapen i fri stil i Japan och blir svensk mästare i lätt-tungvikt i samma 
stilart. I landskamper deltager Viking Palm två gånger mot Finland och en gång mot 
Sovjet. Fotbollsspelarna hamna på näst sista plats i serien och nedflyttas. I samband 
med ett nordiskt vänortsmöte i Birkeröd i Danmark spelar laget mot arrangörsstadens IK 
Skjold. Friidrotten synes vara på uppåtgående och flera goda resultat noteras. 
Bordtennisspelarna belägga sjätteplatsen i Skåneserien div I. Handbollslaget placerar sig 
på sista platsen i Skåneserien div IV, södra. 
 
 



1955  
I A-fyrstad blir brottarna trea, men nedflyttas till B-gruppen. Viking Palm vinner SM i fri 
stil och blir tvåa i grekisk romersk stil, samt deltager i landskamper mot Sovjet och 
Turkiet. Curt Nilsson representerar Sverige i en ungdomslandskamp mot Finland. Arvid 
Billström kallas att döma i världsmästerskapen i Karlsruhe, Västtyskland. Brottarna 
företager sin hittills längsta klubbresa och gästa Jugoslavien. Friidrottarna håller en 
relativt god standard. Fotbollsspelarna vinner Skånserien div II och en ny 
serieomläggning göra att samtliga i serien deltagande lag uppflyttas en division. I 
Skåneserien div I, hamnar bordtennisspelarna på sjätteplatsen. Efter tre spelade matcher 
under höstomgången i samma division, tvingas dock laget dra sig ur serien, då 
användbar tränings och tävlingslokal ej står att anskaffa. Handbollssektionen nedlägges 
av ekonomiska skäl. Medlemsantal 280. 
 
1956  
Brottarna vinner B-fyrstads och uppflyttas till A-gruppen. Viking Palm representerar 
Sverige vid Olympiaden i Melbourne i fristilens lätt-tungvikt, men blir oplacerad. Curt 
Nilsson och Viking Palm deltager i rep. junior- och seniorlandskamper mot Finland. 
Jugoslaviska brottare gästar Eslöv. Fotbollsspelarna vinner Mellanskånska serien och 
deltager efter höstomgångens början i Allsvenska serien div IV. I Mellanskånska 
cupturneringen belägger laget andra platsen efter Hörby BoIF. Friidrottslaget möter 
Klampenborgs IK i Köpenhamn. En ny och fullt tidsenlig klubblokal anskaffas. 
 
1957  
I A-fyrstads belägger brottarna tredjeplatsen och degraderas tillsammans med 
Trollhättan. Fotbollsspelarna intar en köplacering i Allsvenska serien div IV, men undgå 
nedflyttning. Höstomgången inledes med tolv nederlag i följd. Yngve Stein noterar nya 
klubbrekord på 1000, 1500 och 2000 m. Bordtennisspelarna ha åter kommit igång och 
leder Skåne-serien div II efter höstomgången.   
 
1958  
Föreningen firar sin 50-åriga verksamhet med stora festligheter å Eslövs Medborgarhus 
den 8 febr. till vilka över 300 medlemmar infunnit sig. En vacker och omfattande 
minnesskrift utges med anledning av jubileet. Föreningen anförtros uppdraget att stå 
som arrangör för årets svenska mästerskap i brottning, fristil - en tävling som blir en stor 
arrangörssuccé. Vid dessa mästerskap placerar sig Sten Lindberg på 3:e plats i 
weltervikt. I B-fyrstadstävlingen hamnar brottarlaget på en hedrande andraplats, medan 
deltagandet i Skånska Elitserien ger ett betydligt blygsammare resultat. Arvid Billström 
fungerar som domare i landskampen mot Turkiet. Brottarna företar en resa till Tyskland 
och Österrike med växlande framgång. I Friidrott placerar sig stafettlaget på en fin 3:e 
plats i klass II i Beijers Stafett. I Skåneserien div I belägger laget en tredjeplats. Yngve 
Stein sätter nya klubbrekord på 2000 meter och 3000 meter och Ingvar Mohlin tangerar 
rekordet på 800 meter. För fotbollslaget innebär året att laget nedflyttas från Allsvenska 
serien div IV efter att ha hamnat på sista plats. I Mellanskånska Cupen avancerar laget 
till semifinalen, medan man i DM blir utslaget i andra omgången. Bordtennislaget vinner 
Skåneserien div II och uppflyttas. Gösta Rydelius tilldelas 1958 års NST-kanna. 
Medlemsantal 378. 
 
1959  
Trots förlust av ett par av sina bättre idrottsmän lyckades friidrottarna hålla sig kvar i 
Skåneserien div. 1. Klubbrekordet i höjdhopp tangerades av Soini Haanpää. Fotbollslaget 
placerades sig på nionde plats i Skåneserien div. V västra. I Mellanskånska cupen slås 
laget ut redan i första omgången. Bordtennislaget belägger fjärdeplatsen i Skåneserien 
div. 1. I Frostacupen avancerar laget till finalen.I B-fyrstads tar brottarna tredjeplatsen 
genom att slå Eskilstuna, medan man nedflyttas från Skånska Eliserien. Laget gör en 
turné till södra Tyskland där 5 matcher utkämpas. Yngve Stein tilldelas NST-kanna som 
Eslövs bäste idrottsman under 1958. Medlemsantalet år 397. 
 



1960 
Fotbollslaget, som deltar i div V Skåne västra, kommer på en sjundeplats i tabellen. I 
Mellanskånska cupturneringen avancerar laget till semifinalen, medan man i Skånecupen 
blir utslagna redan i första omgången. Gösta Svensson från Malmö har hand om 
tränarsysslan. Föreningen startar i samarbete med Nordvästra Skånes Tidningar en 
fotbollscup för Eslövs Folkhögskolor.I friidrott åstadkommes många goda resultat och 
bl.a. noterar Soini Haanpää nytt klubbrekord i höjdhopp. Brottarna placerar sig på andra 
plats i Skåneserien div 1 och blir bästa klubb vid årets DM-tävlingar i fristil med tre 
individuella mästerskap, två andra- och en tredjeplacering.  Laget gör en god prestation 
genom att placera sig på andraplats i B-fyrstads efter segrande Arboga. En turné för 
brottarna till Österrike ger relativt gott sportsligt utbyte. Som tränare fungerar Per Berlin. 
Bordtennislaget belägger tredjeplatsen i Allsvenska serien div IV och uppnår finalplats i 
Mellanskånska Cupen. Sten Lindberg tilldelas NST-kannan för 1959 och Arvid Billström 
belönas med internationella brottnings-förbundets riddartecken. 
 
1961 
Fotbollslaget överflyttas till div V, mellersta östra och uppnår där en fjärdeplats medan 
man slås uti första omgången i Mellanskånska Cupen. Allan Möllestam, Malmö tar hand 
om spelarnas träning. Bordtennislaget har begärt förflyttning till Frostaserien, vilken 
vinnes och sektionen har ett i övrigt livligt verksamhetsår. Friidrottslaget kommer på 
näst sista platsen i Skåneserien div 1. Krister Wittbom blir svensk juniormästare i kula 
och tar en andraplats i diskus samt placerar sig som etta i diskus vid Skånes DM. Bengt 
Gunnarsson slät klubbrekorden på 800, 1000, 1500, och 3000 m och Krister Wittbom gör 
sammalunda i diskus och kula. Brottarlaget vinner Skånesserien div 1 och uppflyttas till 
Elitserien. I B-fyrstad lyckas man åter kämpa sig till förnyat kontrakt genom att slå ut 
Trollhättan . I fristil hemför brottarna ett flertal DM-tecken. Medlemsbladet ” EAI-aren” 
utkommer med sitt första nummer. Medlemsantalet uppgår till 440. 
 
1962 
För fotbollsspelarna medför året stora framgångar. Laget hemför sin serie och uppflyttas 
till Allsvenska serien div IV. I Mellanskånska cupen avancerar laget till seriefinalen. Före 
seriestarten anordnas ett träningsläger i Tyringe. Bordtennislaget går på i sin vinnande 
stil, men har som vanligt bekymmer med lokalfrågan. I friidrott noteras ett flertal nya 
klubbrekord och som lag svara sektionen för en av de förnämsta bedrifterna under 
senare år genom att vinna sin serie och få möjlighet att kvalificera sig för Riksserien div 
II. Kvalificeringsmatchen mot IFK Kristianstad förlorades dock med ett par futtiga poäng. 
Brottarna nedflyttas från Elitserien till Skåneserien div. 1, där dock placeringen efter 
höstsäsongen ger vissa förhoppningar om serievinst. I B-fyrstads i Arboga placerade sig 
laget på tredje plats, som ger förnyat kontrakt, medan Uddevalla nedflyttas. Laget gör 
sin numera traditionella utlandsturné, denna gång till Tyskland och Belgien, med stora 
framgångar. I fyrstadstävlingens grupp 28 startar EAI med ett B- och ett C-lag. B-laget 
vinner gruppen, medan C-laget blir trea efter Olofström. Krister Wittbom tilldelas årets 
NST-kanna för bästa Eslövsprestation 1961. 
 
1963 
Brottarna vinner Skåneserien div 1. Sektionen startar med ytterligare två lag i serier och 
utgår som segrare i dessa. I Skåneserien avancerar laget till semifinalen. Vi får två 
mästare i Skånes DM i fristil. Som arrangeras av EAI. I fyrstadsturneringens B-grupp 
kommer laget på andra plats. Bordtennislaget lägger beslag på förstaplatsen i 
Frostaserien div 1. Friidrottslaget, som för första gången startar i Svenska Dagbladets 
20.mannastafett, överraskar med att lägga beslag på 2:a platsen i klass III. I 
Skåneserien div 1 placerar sig laget som 2:a efter Malmö AI. Fotbollsspelarna gör en fin 
insats i Allsvenska serien div IV och lägger beslag på fjärdeplatsen, efter att ända till 
sista speldagen ha haft möjligheten till serievinst. I Mellanskånska cupen går laget till 
final i vilken man får sträcka vapen mot Eslövs IK med 2-0. Handboll tages åter upp på 
föreningens program. Första inteckningen i den nyinstiftade EAI-skölden erövras av 



Lennart Ohlsson. Allan Sundberg tilldelas Svenska Fotbollsförbundets ungdomsledarenål i 
brons. 
 
1964 
Bordtennisspelarna tävlar i Skåneserien div 1 med stor framgång. Friidrottarna blir 2.a i 
Skåneserien div 1 och lägger beslag på tredjeplatsen i Skåneserien för 20-årsjuniorer. 
Britt-Marie Ekstrand blir Götalandsmästarinna i längdhopp och ett flertal nya klubbrekord 
noteras. Handbollslaget kommer på fjärde plats i sin serie. I B-fyrstads, som arrangeras 
av EAI, kommer laget på 2:a plats. I Elitserien belägger laget en jumboplats. 
Deltagandet i Skånecupen ger en kvartfinalplats till resultat. 
Fotbollsspelarna nedflyttas från Allsvenska serien div IV, med något sämre målskillnad än 
Hörby Boif. Knut Johansson får årets inteckning i EAI-skölden. Åtta EAI-ledare tilldelas 
Eslövs Idrottsnämnds nyinstiftade idrottsledarmärke. 
 
1965 
Handbollslaget som uppflyttades en serie intar i denna en särklassig jumboplats. Lennart 
Anderberg tar hand om lagets träning. Brottarna kommer på 3:e plats i B-fyrstads. I 
Elitserien blir laget fyra. Man blir utslagen redan i andra omgången i Skånecupen. 
Sektionen gör en framgångsrik turné till Väst-Tyskland och Österrike. Fotbollsspelarna 
belägger en fjärdeplats i sin nya serie och Per-Arne Arneby anställes som tränare för 
laget. 14-årslaget gästar vår vänort Jacobstad i Finland. I friidrott kommer många fina 
och träningsvilliga pojkar fram och ett flertal klubbrekord noteras. Bordtennislaget 
kommer i kön av tabellen i Allsvenska serien div IV. I Mellanskånska mästerskapen har 
sektionen stora framgångar och belägger samtöiga framskjutna placeringar i junior- och 
oldboysklasserna. EAI-skölden tilldelas John Pettersson och Britt-Marie Ekstrand får årets 
NST-kanna. Medlemsantal 475. 
 
1966 
Bordtennislaget deltar i Skåneserien div 1. Ungdomslagen har stora framgångar och 
vinner båda sina serier. Fotbollen har bekymmer med sitt seriedeltagande och belägger 
en köplats. Sektionens stora ungdomsavdelning åstadkommer många förnäma resultat. 
Hans E. Nilsson placerar sig på 8:e plats i SM i 10-kamp. Leif Svensson noterar en räcka 
ypperliga resultat i löpning och blir bl.a. skånsk juniormästare på 1500 m för 20-
årsjuniorer. I fyrstads blir brottarna ´nedflyttade till C-gruppen. Jan Olsson blir 
Götalandsmästare i flugvikt. I Skånecupen och i Elitserien uteblir framgångarna helt. 
Handbollen lägger ner sin verksamhet. Malte Ljungberg erhåller årets inteckning i EAI-
skölden. Idrottsnämndens idrottsledaremärke tilldelas Lennart Ohlsson och Jan Olsson 
belånas med årets NST-kanna. 
 
1967 
Brottarna nedflyttas från Elitserien, men toppar Skåneserien div 1 efter höstomgången. 
B-fyrstadsgruppen vinnes överraskande av föreningen före Åstorp och Värnamo. 
Fotbollslaget hamnar på 3:de plats i Skåneserien div V och sektionens har stora 
framgångar med så gott som idel serievinster. Friidrotten visar god klass och Hans-E 
Nilsson blir skånsk mästare i 10-kamp och blir tvåa i 5-kamp. Bordtennislaget intar en 
topplats i Skåneserien div 1 västra och leder samma serie efter höstomgången. Gösta 
Rydelius erhåller Idrottsnämndens idrottsledaremärke och tilldelas även vår fina 
utmärkelse EAI-skölden. 
 
1968 
Brottarna belägger 3:e platsen i B-fyrstads i Trollhättan och vinner Skåneserien div 1 
södra. Sven-Erik Sjödahl och Leif Strandkvist blir skånska mästare i fri stil. Sektionen 
företar en omfattande utlandsresa under vilken såväl Västtyskland som Frankrike och 
Schweiz besöks. Leif Svensson blir Götalandsmästare på 5000 m med tiden 15,28,3. 
Fotbollslaget placerar sig på 3:e plats i serien men blir på ett tidigt stadium utslaget ur 
MSK-cupen. Ungdomsavdelningen kan åter uppvisa förnäma resultat och 14-årslaget 
företar en fotbollsresa till Jakobstad i Finland. Bordtennisspelarna vinner sin serie och 



uppflyttas till Allsvenska serien div IV. Allan Sundberg tilldelas Eslövs Idrottsledarmärke 
och Jan Olsson erhåller EAI-skölden. 
 
1969 
I friidrott blir Leif Svensson skånsk seniormästare på 5000 m och skånsk Juniormästare 
på såväl 1500 m som 5000 m. Bordtennisen, som är inne i en generationsväxling, 
hamnar på sista plats i serien och nedflyttas. Brottarna belägger 4:e plats i B-fyrstads i 
Malmö och nedflyttas till C-gruppen. I Elitserien kommer laget på 3:e plats. Sektionen 
står som arrangör för B-SM i brottning och ser ett par av klubbens brottare på prispallen. 
I en internationell tävling i Belgien med deltagande av klubblag från 10 nationer har 
föreningen stora framgångar. Efter en kraftig föryngring av fotbollslaget kommer man att 
inta en 5:e plats i serien. 14-årslages företar en fotbollsresa till Asker i Norge. Efter 
höstomgångens slut överenskommes om ett samgående av fotbollssektionerna i EAI och 
EAI under ett nytt namn, nämligen Eslövs Bollklubb. Lennart Ohlsson blir vald till ny EAI-
ordförande efter Knut Johansson som avsagt sig återval. Per Berlin tilldelas EAI-skölden. 
 
1970 
Bordtennissektionen startar med fyra lag i serier och representationslaget räddar 
kontraktet i Skåneserien div 1. Friidrotten gör inget större väsen av sig. Leif Svensson 
sätter dock nya klubbrekord på 1 eng.mil och på 10000 m. Inom friidrottssektionen 
bildas en ungdomssektion, som får en fin start. Brottarna placerar sig på 3:e plats i C-
fyrstad, som arrangeras av EAI. I Elitserien hamnar laget på sista plats, men stannar 
kvar då serien kommer att utökas med två lag. Sektionen företar traditionellt en 
utlandsturné, denna gång till Österrike. Motions- och oldboyssektionen, som började sin 
verksamhet för sju år sedan är livligare än någonsin. Malte Ljungberg tilldelas Eslövs 
Idrottsledaremärke. Leif Svensson erhåller såväl EAI-skölden som NST-kannan. 
 
1971 
Brottarlaget kommer på nedflyttningsplats i Elitserien och deltager efter höstomgången i 
Skåneserien div 1. I C-fyrstads belägger laget 3:e platsen. Bordtennislaget hamnar på 
övre halvan i sin serie. Friidrottslaget startar i Heleneholms IF:s stafett, klass III, i 
Beijers Park och vinner klassen. Sektionen arrangerar för första gången det s.k. 
Eslövsloppet, som är ett långlopp på 3x5 km. Huvudklassen vinns av Kurt Hansson från 
Hässleholm. Ungdomssektionen åstadkommer många förnäma resultat. Knut Jönsson 
tilldelas EAI-skölden och Sven Nilsson erhålles Eslövs Idrottsledaremärke. 
 
1972 
Friidrotten seglar i dödvatten och har mycket få aktiva utövare. Leif Svensson noterar 
dock ett par förnäma Eslövsrekord, nämligen: 800 m på 1,53,4 och 1500 m på 3,53,8. 
Eslövsloppet arrangeras för andra året och samlar 67 deltagare. Bordtennissektionen 
noterar ett fantastiskt uppsving och har omkring 100-talet utövare. Bottarna nedflyttas 
för första gången i förenings historia till D-gruppen i 4-stads efter att ha kommit på sista 
platsen i C-gruppen, som gick i Kävlinge. I Skåneserien div 1 kommer man på en plats i 
mitten av tabellen. Sektionen upptar judo på programmet. Ove Hermansson utses till 
”Bäste EAI-are” och Knut Jönsson, Göte E. Olsson och Erik Bengtsson tilldelas Eslövs 
Idrottsledarmärke. 
 
1973 
Bordtennissektionen ökar sin tävlingsverksamhet. A-laget deltager i div 1 västra. Ett 
utbyte med den danska klubben Skelgårdens BK i ST. Magleby inleds. Brottarna kommer 
på 3:plats i Skåneserien div 1 södra samt en 2:a placering i D-gruppen i 4-stads, medan 
ungdomarna lyckas vinna sin grupp. I Örestadspokalen vinner Peter Sandberg klassen för 
48 kg. På friidrottsfronten är det tunnsått frånsett återbördade Christer Wittbom, som 
slår Eslövsrekord på löpande band i kula och diskus. Rekorden kommer slutligen att lyda 
på 15,68 resp. 47,38. Eslövsloppet genomförs för tredje året med Dan Glans som 
segrare i huvudklassen. Judosektionen får en egen styrelse och ökar sitt medlemsantal. 



EAI-73, en supporterklubb med gamla EAI-are i miniatyr, bildas. Det anrika gamla 
Idrottshemmet i Skytteskogen rivs och Horst Friemer tilldelas EAI-skölden. 
 
1974 
Brottarlaget blir sist i 4-stadsgrupp D, men tack vare en omläggning får man stanna kvar 
i gruppen. I Skåneserien div 1 upprepar man sin 3:e plats. Individuellt lyckas Alve 
Nilsson bli skånsk juniormästare i 75-kg klassen. Bland friidrottarna är det mest 
ungdomarna och egna arrangemang som lyser upp tillvaron. Håkan Thell får 
representera Skåne bland 14-års grabbarna. Ett läger i Sjöholmen anordnas för första 
gången. Leif Svensson blir förste EAI-are att vinna någon klass i Eslövsloppet, nämligen, 
motionsklassen. 
Bordtennisens A-lag ser vid utgången av året ut att ha stora chanser att vinna 
Skåneserien div 1 västra och hamna i det allsvenska systemet. Det danska utbytet 
fortsätter och nya vänskapsband knyts med tyska Sportverein från Lübeck samt 
dansk/tyska KFUM Flensburg. Jan Astermark blir kommunmästare i pojkklass C. 
Judosektionen kommer i motvind och beslutar att verksamheten skall vara vilande. Göte 
E. Ohlsson erhåller EAI-skölden. 
 
1975 
Friidrottssektionen kan notera en allt livligare verksamhet. Många långdistanslöpare 
börjar också synas i resultatlistorna. Dan Glans hemför Eslövsloppet i suverän stil med 
rekordtiden 45,29. Bordtennissektionen deltager med 10 seriespelande lag i Skånska 
Bordtennisförbundetsserier. A-laget flyttas upp i Allsvenska div IV, där det dock inte blir 
någon framgång. Kommun mästerskapen arrangeras och vi kniper själva två titlar i 
pojkklasserna genom Patrik Hall och Jan Astermark. Danmarksutbytet fortsätter.För 
brottarna blir detta året inte särskilt lyckosamt, till stor del beroende på skador. Laget i 
Skåneserien belägger en jumboplats medan 4-stadskämparna blir trea i D-gruppen. 
Örestadspokalen arrangeras för sjätte året. Motionssektionen får en egen styrelse och 
instiftar ett eget idrottsmärke. John E. Pettersson tilldelas Eslövs Idrottsledarmärke och 
EAI-skölden hamnar i Sven Perssons ägor. 
 
1976 
Bordtennisens A-lag spelar, efter degradering, i Skåneserien div 1 västra där 
framgångarna är betydligt större. På ungdomssidan är det fortfarande livlig verksamhet 
och som enda förening håller man sig med tre serielag i pojkar C. Utbytet med 
dansk/tyska laget Flensburg återupptas och utbytet med danska vännerna i Skelgårdens 
BTK fortsätter. 4-stadsbrottarna är endast en matchvinst från att vinna sin grupp D. Nu 
blev man tvåa. I serien placerar sig laget i mitten. Daniel Söderberg och Roland Nilsson 
blir bägge Mellanskånska Juniormästare i klassen 44 resp. 52 kilo. Inom friidrotten är det 
bra verksamhet. Nytt stort arrangemang förutom Eslövsloppet är Salubrinmarchen. Lars 
Gunnarsson blir trea på 1500 m i BSM. Håkan Thell kvalificerar sig till Ungdoms SM på 
såväl 800 m som 1500 m, där han på sistnämnda sträcka blir femma. På ungdomssidan 
dominerar flickorna. Petra Knutsson sätter Eslövsrekord på 200 m och 400 m med 28,5 
resp. 64,9 sek. medan Angela Blom gör motsvarande i höjd med 1,45. 
Motionsverksamheten fortsätter att öka både på den manliga och kvinnliga sidan Kjell 
Tenggren erhåller EAI-skölden. 
 
1977 
Brottarna överraskar i 4-stads grupp D2 genom att komma på en andraplats. Serielaget 
hamnar återigen i mitten av sin serie. Bredden på ungdoms- och seniorsidan är detta år 
något att glädja sig åt. Bordtennis söker sig allt oftare utanför distriktet för att tävla. I 
seriesammanhang vinner ett par ungdomslag sina serier överlägset. A-laget vill inte vara 
sämre utan tar hem div 1 västra. Tre titlar i kommunmästerskapen genom bröderna 
Peter(2 st.) och Tomas Andersson tillhör också årets skörd. I friidrottens bokslut finner 
man många Eslövsrekord. På den manliga sidan noterar sig Håkan Persson för det 
förnämsta 1,53,3 på 800 m. Salubrinmarchen och Eslövsloppet genomförs. Det 
sistnämnda med nytt deltagarrekord, 127 stycken. Håkan Thell kvalificerar sig återigen 



till Ungdoms SM på 800 m. Sju friidrottare åker på egen bekostnad till ett träningsläger i 
Marocko. I motionssektionen ökar medlemsantalet och man har svårt att ta emot fler 
utövare. De första idrottsmärken erövras. Oldboyslaget deltager för 10:e året i 
fotbollsserier och jubilerar med seger. NST-kanna tilldelas Lars Gunnarsson medan Sven 
Trönne erhåller EAI-skölden. 
 
1978 
Föreningen firar sitt 70:e verksamhetsår med bl.a. festligheter i Eslövs Medborgarhus. 
Med anledning av jubileumsfirandet arrangerar brottningen tillsammans med Svenska 
Brottningsförbundet landkamp mot Finland i Norrevångshallen under stor 
publikanslutning. I Skåneserien div III belägger brottarna en tredjeplats och leder efter 
höstomgången serien. Lasse Söderlund engageras som tränare. Bordtennislaget toppar 
Skåneserien div 1. Peter Andersson tar sin första DM-titel och blir Sydsvensk mästare för 
D-spelare. Friidrotten står som arrangör för svenska mästerskapen på 25.000 m. Håkan 
Persson noterar ett flertal klubbrekord och blir 4:e man i Salubrinmarchen. Stafettlaget 
placerar sig på 2:a plats i Beijers Parkstafetten. Ungdomsavdelningen visar imponerande 
bredd och har sitt största namn i Angela Blom. Motionssektionen redovisar fortsatt fin 
verksamhet med många nya utövare. Curt Augustsson tar sin första inteckning i EAI-
skölden. 
 
1979 
Friidrottaren Håkan Persson fortsätter att radera ut klubbrekord i löpning och placerar sig 
som 6:a på 800 m vid SM i Malmö. Stafettlaget vinner klass II i Beijers Parkstafetten och 
går till final på 4 x 800 m vid SM. Ungdomsavdelningen noterar stora framgångar och 
bl.a. blir stafettlaget på 3 x 1.000 m skånska mästare för 14-åringar. Sektionen har 
flyttat Eslövsloppet till området kring Snärjet och kan glädja sig åt 250 startande. 
Bordtennislaget vinner sin serie och uppflyttas till Allsvenska serien div IV. 
Ungdomslagen uppvisar en fantastisk fin verksamhet och vinner många meriterande 
segrar. Brottarna vinner Skåneserien div III och leder efter halva säsongen div II. I 
grupp D2 i 4-stads belägger laget en fin andraplats. Patrik Söderberg blir föreningens 
förste skånske pojkmästare. Björn Persson blir årets innehavare av EAI-skölden. Svenska 
Brottningsförbundets fina utmärkelse ”Stora grabbars märke” tilldelas Arvid Billström. 
 
1980 
Föreningen återinviger ”nygammal” klubblokal vid Bäckavägen. Bordtennislaget kommer 
på 5:e plats i Allsvenska serien div IV. Brottarna vinner sin grupp i 4-stads och uppflyttas 
till C-gruppen. Efter att för andra året i rad ha vunnit sin serie uppflyttas laget till 
Skåneserien div 1. Patrik Söderberg vinner sin klass vid 70-iadens riksfinal i Karlstad. 
Friidrotten uppvisar fin bredd sp såväl senior- som ungdomssidan. Stafettlaget på 4 x 
800 m går vid SM-tävlingarna i Eskilstuna åter till final. Vid Beijers Parkstafetten tar 
föreningen ånyo förstaplatsen i klass II. Dick Blom tar årets inteckning i EAI-skölden och 
Sven Trönne tilldelas Skånes Friidrottsförbunds utmärkelse ”Bäste föreningsledare”. 
Håkan Persson får NST-kannan för bästa idrottsprestation i Eslövs kommun under 1979. 
 
1981 
Eslövsloppet noterar nytt deltagarrekord med 356 anmälda. Friidrottens senioravdelning 
skördar inga större framgångar, medan ungdomssidan fortsätter sin utveckling. 
Brottarna nedflyttas i seriesammanhang till Skåneserien div II, men leder denna 
överlägset efter höstomgången. I 4-stadsturneringen nedflyttas laget till D-gruppen. 
Ungdomsbrottarna åstadkommer ett imponerande facit och kan räknas bland distriktets 
bästa. Bordtennislaget nedlyttas en serie och återfinnes nu i Skåneserien div 1, vilken 
ledes efter höstomgången. Föreningen startar boulesektion. Leif Strandqvist tilldelas EAI-
skölden och Sven-Åke Linö erhåller Eslövs Fritidnämnds idrottsledarmärke. 
 
1982 
Brottarna vinner sin serie och uppflyttas till div 1. I 4-stads grupp D kommer laget på en 
andraplats. Ungdomsavdelningen skördar stora framgångar i såväl serie som individuellt. 



Bordtennislaget vinner div 1 västar efter idel segermatcher och gör även i övrigt en 
imponerande tävlingssäsong. Friidrottens ungdomsavdelning uppvisar stor aktivitet med 
många goda resultat, medan seniorsidans framträdande inte lämnar några djupare spår 
efter sig. Eslövsloppet noterar nytt deltagarerekord. Alger Westring erhåller årets 
inteckning i EAI-skölden. Lennart Ohlsson kallas till hedersledamot av föreningen. 
Medlemsantalet är 999. 
 
1983 
Föreningen fyller 75 år och detta firas med diverse arrangemang. Den officiella 
högtidsceremonin sker den 7 maj på Medborgarhuset med uppvaktningar. Men också 
med middag ”minicabaret” och dans. På födelsedagen den 10 maj svarar de olika 
sektionerna för uppvisning på Ekevalla föregånget av en marsch från Stora Torg. EAI-73 
ser till att våra ungdomar får ett speciellt firande på Ekenäsgården i slutet av april. En 
speciell utställning om vår mångåriga verksamhet sker på biblioteket. 
Brottningssektionen arrangerar landskamp mellan Sverige och Västtyskland. 
Bordtennisen ser till att DM genomföres och friidrotten arrangerar 
Götalandsmästerskapen för 12-14 åringar i mångkamp. I det mera vardagliga inträffar 
att bordtennisen vinner sin serie div IV Sydsvenska, västra. Brottarna vinner D-gruppen i 
4-stads och klarar kontraktet i Skåneserien div 1. Friidrottarna genomför Eslövsloppet för 
trettonde gången. Föreningens hedersledamot Knut Johansson tilldelas EAI-skölden för 
alltid och Kjell Tenggren tilldelas Eslövs Idrottsledarmärke. 
 
1984 
Brottarna fortsätter marschen framåt i 4-stads och vinner detta år C-gruppen medan 
man i serien belägger en tredjeplats. Pingislirarna blir för övrigt också trea i sin serie, div 
III Sydsvenska. Friidrottarna får i första hand lita till sin stora ungdoms-bredd och det 
årliga Eslövsloppet men fick också förtroendet att svara för ungdoms DM med 1000 
starter på två dagar. Ungdomarna inom brottning och bordtennis är också de 
framgångsrika. De förstnämnda ser till att EAI blir bästa förening i DM medan 
bordtennisspelaren Peter Andersson blir uttagen till landslaget. Boulesektionen anordna 
VM-kval i Eslöv och firar boulens dag på Ekevalla. Brottningens Curt Augustsson tilldelas 
Eslövs Idrottsledarmärke. Föreningstidningen EAI-aren firar 25-års jubileum. 
 
1985 
Bordtennisen skördar stora framgångar. Seniorlaget vinner obesegrade sin serie div III 
Sydsvenska och individuellt återfinns Peter Andersson och Joakim Jönsson i topp på 
juniorrankinglistorna. Brottarna tar också de hem serien och tar klivet upp i Elitserien. I 
4-stads tvingas dock ”mattkämparna” att ta klivet ner i C-gruppen. På ungdomssidan 
blev det stora framgångar i såväl serie, cup och DM. Individuellt blev det två 
andraplatser i senior- och junior SM genom Sölve Halling respektive Patrik Fridh. Inom 
friidrotten märks främst Pia Gressmann och Elisabeth Ramerius bland många i övrigt fina 
prestationer med många slagna klubb- och Eslövsrekord. Pia blev tvåa i Nordiska 
Mästerskapen i mångkamp medan ”Lisa” blev två i Skol SM. Eslövsloppet avverkas nu för 
femtonde gången. Oldboyslaget i fotboll vinner, utan förlust, sin serie. Boulesektionens 
verksamhet ökar och man deltager nu i allsvenskan. Karl-Gustav Holmgren utses till ny 
ordförande efter Lars Ekstedt, som nu väljs till hedersledamot. 
 
1986 
EAI-73 instiftar en ny utmärkelse att tilldelas ungdomar som erövrar ett svenskt 
mästerskap för juniorer. Första innehavare blir friidrottarna Pia Gressmann (mångkamp, 
höjd och längd) och Fredrik Lundh (1.500 m ). Bland alla Pias meriter detta år kan 
nämnas deltagande i landslaget med åtföljande segrar i Nordiska mästerskapen i 
mångkamp. En annan duktig tjej detta år är Elisabeth Ramerius som toppar sin 
åldersklass på 800 m i landet. Herrseniorerna vinner sin serie liksom de äldre flickorna 
och pojkarna. Terräng DM och Eslövsloppet är två av flera arrangemang detta år. 
Friidrottssektionen slår också ett slag för gångsporten och anordna ett 
propagandaarrangemang med god uppslutning. Bordtennisen vinner div II, även nu 



obesegrade, och tar klivet upp i div I södra. Peter Andersson (17) och Christian Olsson 
(13), begåvas med landslagsuppdrag och återfinns i toppen på diverse sydsvenska 
rankinglistor. Den förstnämnde deltar i junior EM och är ned i det segrande svenska 
laget. Peter erövrar också Skånska Dagbladets pris för bästa mellanskånska prestation. 
Brottningens kämpar håller sin målsättning genom att klara sig kvar i Eliserien. I 4-stads 
blir det en andraplats i C-gruppen med samma poäng, men med sämre matchkvot, som 
det segrande laget. Boulesektionen fortsätter att utveckla sin verksamhet och 
oldboyslaget fortsätter att vinna sin serie. Stig Stomberg tilldelas Eslövs 
Idrottsledarmärke. 
 
 
1987 
Brottarna nådde sin bästa placering i seriesammanhang genom tiderna med sin 
tredjeplats i den högsta serien i Skåne. I 4-stads blev laget tvåa i C-gruppen. 
Bordtennislaget blev trea i div I södra, också det den förnämsta placeringen någonsin. 
Peter Andersson blev svensk juniormästare i dubbel och Christian Olsson svensk 
ungdomsmästare i singel. Båda fick ta på sig landslagströjan och deltog bland annat i EM 
i Grekland i respektive åldersklasser. Inom friidrotten fortsätter framgången för Pia 
Gressmann med flerfaldiga landskampsuppdrag i sin åldersgrupp, bl.a. Finnkampen och 
EM i Storbritannien. I Sverige befäster hon sin ställning som den främsta tjejen i 
mångkamp. Ett veteranlag blir Svenska Veteranmästare på 4 x 400 m. Pia Gressmann 
erhåller Skånska Dagbladets utmärkelse för bästa mellanskånska idrottsprestation. Sven 
Trönne tilldelas Eslövs Idrottsledarmärke. En av Eslövs främste idrottsledare, alla 
kategorier, Arvid Billström avled den 27 februari. 
 
1988 
Föreningen firar 80-årsjubileum med högtidsceremoni i Medborgarhuset den 7 maj. EAI 
stod som värd för brottningslandskamp mellan Sverige och Bulgarien som slutade 9-1 i 
svensk favör. EAI blev tvåa i C-fyrstads och brottarna fick en landslagsman (flicka) 
genom Lie Ekelund som vann sin match i lättaste klassen i landskampen mot Norge. Bo 
Petersson tar över som sektionsordförande efter Sven-Åke Linö. Bordtennisspelarna blev 
trea i div 1. Individuellt blev Christer Olsson trea och Mattias Andersson femma på USM. 
Sex ungdomar blev av Skånes Bordtennisförbund rankade för elitsatsning Pia Gressmann 
deltager i JVM i Canada i mångkamp. Hon blir 1:a i JSM och 2:a i Stora SM i höjd. Sätter 
9 Eslövsrekord. Veteranerna vinner VSM på 4 x 400 m samt slår svenska rekord med 
tiden 3,55,7. Bengt Augustsson och Leif Strandqvist tilldelas Eslövs Idrottsledarmärke. 
Föreningens medlemsantal uppgick till 844. 
 
1989 
EAI vinner B-gruppen i pojkfyrstads i brottning och flyttas upp till den högsta gruppen. 
Seniorerna klarar inte kontraktet i C-gruppen. Mikael Borggren blev tvåa på senior DM. 
Inom bordtennisen avslutar Peter Sartz sitt framgångsrika arbete som tränare och 
efterträds av Olle Sandström. Marie Persson rankas som etta i Sverige bland flickor 15. 
Mattias Andersson blev uttagen i juniorlandslaget och rankas som tvåa i Sverige och etta 
i Skåne. Ekevalla IP återinvigs den 17 augusti med nya allvädersbanor till gagn för 
friidrottarna. Dick Blom erhöll pris som bäste ledare i distriktet av Skånes 
Friidrottsförbund. Vi vinner stafetten i F 16 3 x 800 m i USM genom Ulrika Nilsson, 
Johanna Ingvaldsson och Josephine Wulff. Johanna Ingvaldsson blir 2:a i F 16 på 800 m 
vid USM. Föreningens medlemsantal, 718. 
 
1990 
Lasse Söderlund kommer tillbaka som ny tränare för brottarna i EAI-stallet. EAI vinner D 
7 i Malmö före BK Centrum, BK Björnvid och SGK Pantern. Man gör en stor satsning i 
skolorna för att hitta en ny ”Frank Andersson”. Marie Persson och Mattias Andersson var 
framgångsrika bordtennisungdomar. Marie blev svensk mästarinna i sin åldersklass och 
rankas som etta i Sverige bland damjuniorerna. Mattias blev trea på SM i sin åldersklass. 
Såväl Marie som Mattias blev uttagna till ungdoms-EM i Österrike. Nina Olofsson deltog i 



skol-VM i Brügge i spjut. Hon deltog också i ungdomslandslaget i Finnkampen. Josephine 
Wulff sprang 800 m i en minilandskamp i Norge och Fredrik Lundh och Nina Olofsson 
deltog i för-VM i Bulgarien. Sven Trönne blev ny ordförande i huvudstyrelsen. Marie 
Persson erhöll Skånska Dagbladets utmärkelse för bästa mellanskånska prestation. 
Föreningens medlemsantal, 788. 
 
1991 
Brottarna blir kvar i div 1, men är nära att ta steget upp. 4-stadslaget får gå ner i D-
gruppen. Andreas Karlsson blir Eslövs förste brottare på brottningsgymnasiet i Klippan. 
Peter Johansson/Rosengren blir trea på USM. Bordtennislaget tog klivet upp till div II. 
Marie Persson är fortsatt rankad i Sverige bland damjuniorerna och gick till kvartfinal i 
stora SM. Marie och Mattias Andersson representerar Sverige i Europa Top 12 för 
damjuniorer respektive ungdoms OS i Bryssel. Nina Olofsson var uttagen till en 
spjuttävling i Norge samt deltog i ungdomslandslaget i Finnkampen. Föreningens 
medlemsantal, 776. 
 
1992 
Brottarnas A-lag blev tvåa i grupp D5 i 4-stads. Henrik Ståhl och Lennie Persson blev 
skånska ungdomsmästare och Mikael Borggren skånsk seniormästare. Ungdomslaget 
kommer på en hedrande andraplats i serien. Bordtennislaget går rakt igenom div II och 
vinner serien. Mattias Stenberg och Mattias Andersson blev rankade tvåa respektive trea 
i Sverige för herrjuniorer. Marie Persson lämnade föreningen för elitspel i Råå BTK. An 
Shu från Kina blev den förste utländske importen i bordtennisen. Boulsektionen 
avvecklas i slutet av året. Mikael Nordin vinner USM i diskus P 15 på 42,04. Terräng DM 
genomförs i Trollsjöområdet. Kjell Paulsson väljes till ny ordförande i huvudstyrelsen. 
Föreningens medlemsantal, 627. 
 
1993 
Föreningen firar detta år 85-års jubileum med högtidsceremoni i Medborgarhuset den 24 
april. Brottarnas A-lag vann D5 gruppen i 4-stads. EAI stod åter som arrangör vid 
brottningslandskamp i Eslöv mellan Sverige och Turkiet inför 800 personer på läktaren. 
Sveriges vinner med 7-3. EAI föll ur div II. Ungdomsbrottarna blev fyra i sin A-fyrstads. 
Henrik Ståhl blev svensk ungdomsmästare och Peter Johansson blev silvermedaljör i 
samma SM. Ungdomslaget seriesegrade. Bordtennisen fortsätter sitt framgångsrika 
seriespel genom att vinna div 1 och tar därmed steget upp i elitserien. Chen Jian blev ny 
kines i laget. Thomas Andersson slutar efter många år som spelare och blir ny ordförande 
efter Linus Mernsten. Den sistnämnde fortsätter dock som tränare. Kommunen ställde 
upp med en bra träningslokal till bordtennisen. Eslövsrekord av Jeanette Hansson i 
tresteg på 10,55. Mikael Nordin slår skånskt rekord i diskus P 15 med 50,70. Han vinner 
även USM i diskus och Skol-SM i diskus på 46,86. Bordtennisen fick priset för 
Mellanskånes bästa idrottsprestation av Skånska Dagbladet. Sven Fridh, Horst Friemer, 
Ove Hermansson, Bo Petersson samt Alger Westring erhåller Eslövs Idrottsledaremärke. 
Föreningens medlemsantal, 582. 
 
1994 
Både senior och ungdomslagen i brottning vann sina serier utan en enda poängförlust 
och därmed är seniorlaget tillbaka i div II. Ungdomsbrottarna kom tvåa i A-gruppen för 
andra året i sträck. Medan A-laget föll ur C-gruppen. Ungdoms SM avgjordes på 
hemmamattan och det blev två svenska mästare genom Henrik Ståhl och Robert 
Dahlström. Dessutom fick EAI en silvermedalj genom Lennie Persson. I elitserien i 
bordtennis kom EAI på sjundeplats men fick nytt kontrakt genom kvalspel. I SM vann 
Cyprian Asamoah åldersklassen för 11-åringar medan Mattias Andersson kom tvåa bland 
juniorerna. Den sistnämnde åkte på träningsläger till Kina tillsammans med Magnus 
Wahlgren och Mikael Zöögling. Christel Nordin noterar skånska rekord i kula för F 12 på 
12,54 En ny omorganisation beslutas i föreningen innebärande att sektionerna 
omvandlas till grenföreningar och får en självständigare ställning inom EAI. Föreningens 
medlemsantal, 532. 



1995 
Brottarna vann D5 i Eslöv. Seniorerna blev tvåa i div II och gick upp i div I. Henrik Ståhl 
debuterar i juniorlandslaget. Ungdomsbrottarna vinner riksfinalen i pojkfyrstads och blir 
bäst i Sverige. Lennie Persson, Henrik Ståhl och Peter Johansson blir samtliga 
silvermedaljörer på junior SM. Pingislirarna kom på sjätteplatsen i elitserien. Cyprian 
Asamoah och Henrik Olsson vann SM för 11- respektive 13-åringar. Mikael Zöögling blev 
trea vid UVM i Japan och utsedd till Mellanskånes bästa idrottsman 1995 av Skånska 
Dagbladet. 
Christel Nordin noterar skånskt rekord i kula och diskus i F 12-klassen. Frank Asamoah 
tar det skånska rekordet på 80 m i P 14 med 9,49. Mikael Nordin vinner skol-SM för P 19 
i diskus på 47,52. Föreningens medlemsantal, 591. 
 
1996 
EAI:s brottare blev tvångsnedflyttade till div II efter omläggning av seriesystemet. I 4-
stads klarade seniorerna kontraktet i C-gruppen medan B-laget kom tvåa i F-gruppen. 
Henrik Ståhl kom fyra på stora SM och debuterade på Junior VM. Peter Johansson kom 
på bronsplats på Junior SM. Ungdomsbrottarna vann sin serie. EAI börjar satsa på 
tjejbrottning genom rekrytering i skolorna. Mattias Hägersten, Jim Pettersson och Rickard 
Olsén blir skånska pojkmästare. Henrik Ståhl blir både skånsk  junior och seniormästare 
samma år. Bordtennisens A-lag kom på fjärde plats i elitserien och gick till slutspel. 
Cyprian Asamoah tog medalj vid ungdoms-EM i Tjeckien och blev rankad etta i Sverige 
för 13-, 14-, och 15-åringar. Mattias Stenberg rankades högst från herrjuniorer till H 20. 
Peter Ferrari blir nordisk mästare i gång på bana50.000 m. Han blir också svensk 
mästare inomhus på samma distans. Frank Asamoah vinner USM på 60 m i P 16 med 
tiden 7,40. Tidtagartornet på Ekevalla uppförs med hjälp av elever på byggprogrammet 
på Bergaskolan. Högtidshållandet av Sveriges Nationaldag/Svenska Flaggans Dag i Eslöv 
firade 60-årsjubileum. Under alla åren har EAI Friidrott varit arrangör. Gert-Åke Hansson, 
Björn Persson, Jan Andersson, och Birger Andersson erhöll Eslövs Idrottsledarmärke. 
Föreningens medlemsantal, 574. 
 
1997 
Brottningen vann sin serie och gick upp i elitserien. Daniel Söderberg kom tvåa på senior 
DM och Peter Johansson blir skånsk Juniormästare. Landslagsläger i Eslöv med hela 
svenska brottareliten. Peter Johansson blev välförtjänt svensk juniormästare. Mattias 
Hägersten blev skånsk pojkmästare och Henrik Ståhl erhöll Felix-trofén. Peter Johansson 
erhöll Skånemejeriers Milk Energystipendiet. Henrik Ståhl debuterar i seniorlandslaget i 
Hässleholm mot USA. Peter Johansson representerar Sverige vid Junior-VM. A-laget kom 
tvåa i C-gruppen i 4-stads och reservlaget vann sin grupp och möter därmed enbart A-
lag till nästa år. Bordtennisspelarna gick till SM-semifinal där det blev knapp förlust i 
avgörande match mot Malmö FF. Cyprian Asamoah vann två guld vid USM i Helsingborg. 
Ny tränare blev kinesen Yao Chen Reng. I den nyinstiftade Europacupen tog sig EAI till 
tredje omgången där Vozdovac från Bulgarien blev en övermäktig motståndare Christel 
Nordin noterar skånskt rekord i slägga 3,0 kg i F 14-klassen med 39,80. Från Nordic 
Sport erhåller friidrotten ett stipendium såsom bästa F 18-lag i mångkamp. Eslövs 
Idrottsledaremärke tilldelas Dick Blom och Peter Johansson blev utsedd till Mellanskånes 
bästa idrottsman 1997 av Skånska Dagbladet. Sven Trönne gjorde comeback som 
ordförande i huvudstyrelsen. Föreningens medlemsantal, 866. 
 
1998 
Brottarna vann C-gruppen i 4-stad på hemmamatta före Höör och brottas därmed nästa 
år i B-gruppen. Seniorlaget blev 3:a i div 1. Henrik Ståhl blev svensk och nordisk 
juniormästare i grekisk-romersk stil, samt tog SM-guld i fristil för juniorer. Jim Pettersson 
blev 2:a på USM. Bordtennisen gick till sin första SM-final i elitserien 97/98 genom att 
besegra Kalmar i kvartsfinalen och Söderhamn i semi. I finalen mötte EAI Malmö FF som 
dock blev för svåra. I friidrotten vann herrlaget Götalandsserien div 3 södra och 
damlaget kom på 2:a plats i div 2. Inomhus tog Jeanette Hansson SM-silver i mångkamp 
K 22 och Christel Nordin kom 2:a i USM diskus för F 15. Friidrotten arrangerade två 



tävlingar under året, Indra Pannkaksspel med 425 deltagare och Veteran DM med 144 
deltagare. EAI Bordtennis fick Skånska Dagbladets pris för andra gången. Föreningens 
medlemsantal, 549. 
 
1999 
B-gruppen i 4-stads avgjordes i Göteborg och brottarna kom på 3:e plats. Ungdomarna 
tog brons i Riksfinalen i pojkfyrstads. Seniorlaget blev 2:a i div 1. Jim Pettersson tog guld 
på USM och Magnus Meijer tog brons i samma tävling. Jim och Magnus fick representera 
Sverige vid USM och blev en erfarenhet rikare. Jim tog SM-silver i fristil för juniorer 
medan Henrik Ståhl blev svensk mästare i fristil. I bordtennisen tog sig EAI till semifinal 
efter en fjärdeplats i elitserien 98/99 där man förlorade mot Malmö FF. I friidrott vann 
damlaget sin Götalandsserie. Herrlaget kom tvåa vid första matchen i sin serie men blev 
sist den andra betydelsefulla matchen, som låg till grund för uppflyttning. Vid SM 
inomhus i femkamp kom Jeanette Hansson 2:a på poängsumman 3.385. Jeanette blev 
sedan uttagen att i sjukamp representera Sverige vid JNM i F19-20 och med 4.746 poäng 
belade hon andraplatsen. Under året tog EAI Friidrott hela 14 DM-tecken. Jeanette 
Hansson får mottaga Skånska Dagbladets pris för bästa kvinnliga idrottsprestation i 
Mellanskåne för 1999. Föreningens medlemsantal, 536. 
 
2000 
Brottarna vann C-gruppen av 4-stads genom att vinna över samtliga lag. Vid b-
gruppbrottningarna som genomfördes samma år blev man sist i gruppen. I serien blev 
man återigen tvåa i div 1 efter Klippan. Ungdomarna blev svenska mästare i fyrpojkstads 
och upprepade triumfen från 1995. Jim blev nordisk ungdomsmästare och det blev USM-
silver till Jim Pettersson och Magnus Meijer samt brons till Rickard Olsen i samma tävling. 
I fristil tog Jim guld för både ungdom och junior på samma helg. Tomas Örberg tog brons 
för juniorer och Henrik Ståhl brons för seniorer. Bordtennisen kom 3:a i elitserien på 19 
poäng. Man tog sig till semifinal i SM men fick ge sig för blivande svenska mästarna, 
Kalmar. Bordtennisen har under året haft ca 130 ungdomar i träning och det lovar gott 
för framtiden. Friidrotten har haft ett mycket lyckat år 2000. Friidrotten blev tvåa i 
Götaland div II vilket innebär att damlaget tävlar i div 1 till nästa år. Friidrotten fick 2 
nordiska mästarinnor genom Jeanette Hansson, sjukamp K 22 i Norge och Karin Olin vid 
NM för veteraner på 60 m i Göteborg. Under året har man haft fyra landskampsuppdrag, 
SM vinster, Götalandsvinster och ett stort antal DM-tecken. Eslövsloppet arrangerades 
för 30: e året och är ett av de äldre motionsloppen i Skåne. Föreningens medlemsantal, 
515. 
 
2001 
Brottarnas båda lag startade i C-gruppens 4-stad. A-laget vann sin grupp medan B-laget 
blev sist. I div 1-serien fick Eslöv ge sig i finalen mot Klippans BK och blev tvåa. 
Ungdomarna vann sin serie utan en enda poängförlust. Henrik Ståhl blev svensk mästare 
och Jim Pettersson blev två på UNM och svensk juniormästare, Jalmar Sjöberg tar guld 
på UNM och blir svensk mästare i USM i fristil. Thomas Örberg blir mästare på junior SM i 
fristil. Magnus Meijer blir svensk mästare i USM och därmed var detta år ett av 
brottarnas framgångsrikaste år på länge. Bordtennisen blir 3:a i elitserien men förlorar 
mot Halmstad i SM kvartfinalen. P 15-laget vann sin serie i stor stil. Ungdomarna 
blomstrar som aldrig förr och syns nu igen på Skånes rankinglistor.Friidrottens damlag 
vann Götalandsserien div 1 och tog steget upp i Svenska idrottscupen, den nästhögsta 
serien som finns inom friidrotten i Sverige. Svenska mästare finner vi bland våra 
veteraner där Karin Olin i K 35 vann två titlar vid inne-SM och en titel vid utomhus-SM. 
Gunnar Karlsson i M 60-klassen vann sin titel vid utomhus-SM. Jeanette Hansson kom 
trea vid inomhus-SM för juniorer både i mångkamp och i längd. Göran Olofsson fick ett 
landskampsuppdrag, att springa 800 m inomhus vid en trelandskamp mellan Sverige, 
Finland och Balticum. Vid DM-tävlingarna tog vi hem 20 mästerskapstecken i de olika 
åldersklasserna och i Götalandsmästerskapen för 13-14 åringar fick vi 4 
mästerskapstecken. Skånska rekord slogs av Jasmine Henriksson i F 14, spjut och 
Johanna Riex i F 12 på 60 m häck. Föreningens medlemsantal, 547. 



2002 
Friidrotten utses till Skånes bästa friidrottsklubb av Skånes Friidrottsförbund för 2002. 
Flertalet av våra flickor i 12-15 årsklassen tillhör de 10-bästa i Sverige. Damlaget tävlade 
i Svensk Cupen och klarade av att bli kvar där till 2003. Jenny Olsson fick ett 
landskampsuppdrag i mångkamp vid Nordiska Mästerskapen i Danmark. Svenska 
mästare blev det endast genom våra veteraner då Karin Olin i K 40 klassen vann två 
mästerskap inomhus och Gunnar Karlsson vann en titel utomhus. Tillsammans med 
Malmö AI och med Skånemejerier som huvudsponsor arrangerade vi KalvinKnatet för 
årskurserna 2 till 6 för skolorna i Eslöv, Höör och Hörby. Vid Götalandsmästerskapen för 
13-14 år (inomhus och utomhus) hemförde vi totalt 8 mästerskapstecken. Vid DM-
tävlingarna tog vi, i de olika åldersklasserna hem 23 mästerskap till Eslöv. Skånska 
rekord slogs av Jenny Olsson, Ann-Sofie Åkesson, Jasmine Henriksson, Johanna Riex, 
Ellinor Widh och Sebastian Mattsson. Brottarna har haft det framgångsrikaste året någon 
i klubbens historia. Under året tog brottarna 17 medaljer (1-3) på svenska och nordiska 
mästerskap. Henrik Ståhl försvarade sitt SM Guld från 2001. Jalmar Sjöberg blev Nordisk 
juniormästare och Jim Pettersson blev svensk Juniormästare. Fyrstadslaget ställde upp i 
A-fyrstads för första gången sedan 1957. EAI hamnade på en hedrande tredjeplats. 
Seniorlaget blev tvåa i SkåneEttan efter Klippans BK. A-laget fick SM Silver säsongen 
2002/2003 efter en mycket spännande final mot Kalmar med Jan-Ove Waldner i spetsen. 
EAI startade regionalt Bordtennisgymnasium i Eslöv i samarbete med Bergaskolan. EAI,s 
elitlag 2002 bestod av; Robert Svensson, Mikael Mattiasson, Peter Nilsson, Mattias 
Andersson, Mikael Zöögling och tränare Yao Chengren. 
 
2003 
Friidrottsåret gav mycket bra resultat. Två SM-tecken av Jasmine Henriksson i 
mångkamp och kula inomhus i F 15-klassen. Vid USM i Malmö blev det tre andraplatser 
till Jasmine samt en tredjeplats till Hanna Jönsson. Vid Skol SM fick Jasmine tre fullträffar 
och noterade tre förstaplatser i sina grenar spjut, diskus och slägga. Götalands-
mästerskapen (inne och ute) gav oss 7 mästerskap. DM för Skåne gav oss totalt 32 
förstaplatser i de olika åldersgrupperna. Nya skånska rekord blev det för Jasmine 
Henriksson (slägga och diskus), Johanna Riex (tresteg och 300 m häck), Ellinor Widh 
(spjut 400 gr) samt Sara Cronsioe (slägga 3 kg.). Brottarna tog hem seriesegern i 
SkåneEttan före IK Sparta. EAI blev två i B-fyrstads, vilket enligt den nya 
Fyrstadsordningen innebär avancemang till A-final. I A-finalen blev EAI trea och därmed 
näst bäst Skåne-lag i landet 2003. I Lilla Fyrstads hamnade ungdomslaget på andra 
plats. EAI arrangerade Junior SM och Senior NM. Indviduella prestationer: Henrik Ståhl 
Nordisk mästare, Thomas Ekberg svensk juniormästare, Jim Pettersson, Nordisk 
juniormästare, Jalmar Sjöberg Nordisk juniormästare. EAI Brottning erhåll Eslövs 
kommuns Idrottspris för 2003. EAI Bordtennis blev trea i Elitserien säsongen 2003/2004. 
Frida Björklund rankad etta i Sverige Flickor 11.På svenska mästerskapen i Stockholm 
blev vi trea och fyra i singel samt tvåa i dubbel. Robert Svensson svensk juniormästare. 
Bordtennisgymnasiet går in på sitt andra år och 11 elever studerar och tränar på 
gymnasiet. 
 
2004 
Friidrottsåret 2002 var bra, 2003 var bättre och nu kom 2004 som blev ännu bättre. Vid 
USM inne i Bollnäs vann Johanna Riex båda 60 m häck och tresteg. Inomhus DM gav sju 
DM-tecken och utomhus DM gav oss 19 DM-vinnare. Götalandsmästerskapen utomhus i 
Halmstad gav tre vinster. Truppen till USM och JSM var stor (18 st.) och man återvände 
med sju SM-tecken fördelat på tre guld, två silver och 2 brons. Vid Skol-SM i Gävle blev, 
tack vare våra ungdomar, Ekenässkolan bästa högstadieskola i Sverige. 
Landskampsuppdrag fick Jasmine Henriksson och Hanna Jönsson i spjut i 
ungdomslandslaget vid Finnkampen. Jasmine Henriksson var också med seniorlaget i 
spjut vid en 5-nationstävling i kast och var också med i Nordiska Mästerskapen i 
mångkamp i F 17. På 70-talet tävlingdagar har vi tagit 207 förstaplatser, 151 
andraplatser och 133 tredjeplatser. Det har slagits fen Eslövsrekord, 62 klubbrekord, och 
15 skånska rekord. Året avslutades med att EAI Friidrott fick av Eslövs kommun priset 



för årets bästa idrottsprestation och Johanna Riex erhöll Skånska Dagbladets pris som 
årets bästa kvinnliga idrottsutövare i Mellanskåne. EAI Brottning åter seriesegrare efter 
att besegrat IK Sparta. Tjejbrottningen växer. Syskonparen Annie och Ida Nilsson samt 
Alexandra och Malin Radoczai placerar sig på samtliga tävlingar. A-laget slutade på en 
tredjeplats i Fyrstads B-grupp. Jim Pettersson får sitt stora genombrott i 
Seniorsammanhang och blir svensk mästare i 84 kg klassen. Jalmar Sjöberg har hämtat 
sig från sin svåra sjukdom och har åter börjar träna till klubbens stora glädje. SM Guld 
för säsongen 2004/2005. Det första i klubbens historia. Efter 13 år i högsta serien togs 
äntligen det efterlängtade guldet. MFF besegrades med siffrorna 3-1 i matcher. Segrande 
Guldlag bestod av Guo Kelli, Mikael Zöögling, Robert Svensson, Mattias Andersson och 
John Wall. 
 
2005 
Årets har på månget sätt varit framgångsrikt. Kanske inte som förra året men att våra 
manliga och kvinnliga lag i Götalandsserierna på samma dag och på samma idrottsplats 
vann sina respektive serier och därmed bli uppflyttade i en högre serien får anses som 
unikt. Det kvinnliga laget vann div 1 och går upp i Svenska Cupen och det manliga laget 
vann div 3 och går upp i div 2. Jasmine Henriksson deltog i landslaget i Finnkampen och 
blev 3:a i diskus. Bergagymnasiet har startat en friidrottslinje med träning 1-2 gånger 
per vecka under ledning av Dick Blom. Under året har det slagits 8 Eslövsrekord, 24 
klubbrekord och 8 skånska rekord. EAI brottarna gick igenom serien utan en enda förlust 
och blev därmed seriesegrare i SkåneEttan. Inte ens hårdsatsande IK Sparta kunde hota 
Eslövsbrottarna. Lilla Fyrstads blev en framgång. Från att ha åkte ner en grupp, vann 
ungdomarna nu gruppen och flyttades upp till A-gruppen. Våra Veteraner Daniel 
Söderberg o Mats Fridh tog båda brons vid Veteran VM i Belgrad. Jim Pettersson och 
Jalmar Sjöberg tog båda silvermedaljer vid Senior SM. Andra SM guldet på raken 
säsongen 2005/2006. EAI Bordtennis försvarade titeln från förra året vilket var en 
suverän bedrift och innebar att Eslövs kommuns Idrottpris hamnade återigen hos Eslövs 
AI,s pingisspelare. Frida Björklund vann Talangjakten. 
 
2006 
Återigen blev det ett fantastiskt friidrottsår. Två JSM-tecken, landskampsuppdrag, 
Götalandsmästerskap, en ansenlig massa DM-tecken (ett 30-tal), fortsatt deltagande för 
vårt kvinnliga serielag i högsta serien och herrlaget kvar i Götalandsserien div 2.  
Landskampsuppdrag genom Hanna Jönsson i mångkamp i Nordiska Mästerskapen och 
Jasmine Henriksson i diskus i en nordisk juniorlandskamp. Vid Junior SM blev det två 
mästerskap genom Jessica Hermansson i mångkamp och Jasmine Henriksson i diskus. 
Det har slagits 3 Eslövsrekord, 30 klubbrekord i de olika åldersklasserna. Skånska rekord 
har slagit eller förbättrats 17 gånger av EAI-are. Brottarna avancerade till final i A-
fyrstads. Det var mycket nära det blev en bragd, men EAI förlorade mot Örgryte IS med 
knappa 3-4. Lilla Fyrstads slutade med en tredjeplats i A-gruppen. Jim Pettersson blev 
för andra gången Svensk mästare. Thomas Ekberg tog silver och Robin Nilsson brons vid 
samma SM tävling. Tredje SM guldet på raken för EAI Bordtennis säsongen 2006/2007. 
EAI har nu satt Eslöv på kartan och nu väntar uppdrag i Champions League. EAI 
Bordtennis tar återigen hem titeln Eslövs bästa idrottsförening. Elit gymnasium i Eslöv 
startar upp för talangfulla bordtennisungdomar. 
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