Fint ungdomsarbete prisades

EAI:s ordförande Patrik Fridh var väldigt glad och stolt när han tog emot 2007 års idrottspris. Foto: Ulrika Lahti
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Det var lite lätt galastämning över sammanträdesrummet på Eslövs stadsbibliotek igår kväll när Kultur och
Fritid uppmärksammade förra årets fina idrottsprestationer. Det tyngsta priset, 2007 års idrottspris, togs
emot av EAI:s ordförande Patrik Fridh.
"För stort engagemang, ett gott föredöme och medverkan till utveckling och fostran i idrottens anda under 100 år". Så
lyder motiveringen till att Eslövs AI fick idrottspriset 2007. – Idrottsrörelsen som sådan fyller 100 år i år och då tyckte vi
att eftersom vi har en förening i kommunen som varit aktiv och ledande lika länge är det naturligt att EAI får priset,
säger Lillemor Hertzberg. EAI har många gånger tidigare fått priset men då uteslutande för rent idrottsliga prestationer.
Den här gången var det ungdomsarbetet och den fostrande delen av föreningens verksamhet som uppmärksammades. –
Under 100 år har EAI tagit hand om och fostrat Eslövs barn och ungdomar, det blir väldigt många som passerat genom
deras olika verksamheter.
Fyra verksamheter Föreningens ordförande, Patrik Fridh, var på plats för att ta emot priset. – Otroligt roligt, jag blev
nästan lite rörd när vi fick beskedet faktiskt, säger Patrik. EAI har idag fyra olika verksamheter i form av friidrott,
brottning, bordtennis och motionsidrott. De tre förstnämnda avdelningarna tillhör samtliga Sverigeeliten och har var för
sig fått idrottspriset tidigare. Att föreningen som helhet nu får priset tycker Fridh är lite extra roligt. – Det är fantastiskt
roligt att vara ordförande i en sådan här förening där vi har så många duktiga ledare, tränare och aktiva som tar hand
om ungdomarna på allra bästa sätt.
600 medlemmar Idag har EAI cirka 600 medlemmar i sina olika förgreningar. Det är fortfarande en bra siffra men Fridh
känner att det blir svårare och svårare att knyta upp ungdomarna.
– Idag är det så mycket annat som drar. Vi hade vår topp på 80-talet då datorer och TV-spel inte fanns i samma
utsträckning. Även Fridh själv hade förresten sin topp som aktiv idrottare på 80-talet. Ett JSM-silver från 1985 är den
gamle brottarens tyngsta merit. – Sedan dess har jag gått från aktiv till ledare och från ledare till styrelseledamot.
Jubileum Under det kommande året firar alltså EAI 100-årsjubileum och det första firandet kommer förhoppningsvis om
någon månad. – Vi hoppas att Thomas och grabbarna i bordtennislaget fixar ett nytt SM-guld. Sen blir det stor
jubileumsfest på födelsedagen den 10 maj, berättar Patrik. Även friidrottare och bordtennisspelare från EAI fick ta emot
individuella pris för framstående prestationer under det gångna idrottsåret tillsammans med idrottare från Eslövs
cykelklubb, Eslövs undervattensrugby, Eslövs HF, Eslöv shotokan karate academy och Trollenäs/Maglasäte. –
Föreningarna får varje år nominera aktiva som de tycker bör få uppmärksamhet. För att få de här priserna ska man helst
ha gjort något på SM-nivå men det kan även vara andra former av imponerande prestationer, säger Lillemor Hertzberg.
Ett diplom, en ros och en ryggsäck fick pristagarna med sig hem och i EAI:s fall blev det även 10 friska laxar in på
kontot.
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