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Det	  senaste	  veckan	  har	  vi	  i	  styrelsen	  jobbat	  för	  högtryck	  med	  anledningen	  av	  incidenten	  på	  
Pre	  Season	  cup	  i	  Eslöv.	  Ett	  stort	  tack	  alla	  er	  som	  på	  olika	  sätt	  stöttat	  tränarna	  och	  laget.	  
	  
Det	  är	  ingen	  enkel	  match	  att	  kommunicera	  och	  agera	  i	  fall	  som	  detta.	  Upprinnelsen	  till	  
incidenten	  är	  redan	  känt	  runt	  om	  i	  Eslöv	  och	  även	  hos	  vara	  sponsorer	  och	  
samarbetspartners.	  Dessa	  har	  reagerat	  stark	  på	  det	  inträffade	  och	  även	  skrivit	  till	  oss	  i	  
styrelsen.	  En	  av	  dessa	  sponsorer	  är	  Intersport/Puma,	  se	  bifogat.	  
	  
Det	  som	  skett	  är	  att	  en	  förälder	  attackerat	  tränarna	  med	  stor	  aggression,	  ett	  opassande	  
språkbruk	  och	  även	  hot	  har	  framförts.	  Händelsen	  är	  polisanmäld.	  	  
	  
Vi	  har	  under	  den	  gångna	  veckan	  haft	  möte	  med	  de	  inblandade	  och	  diskuterat	  problemen	  
som	  eskalerat	  över	  tiden.	  Eslövs	  IK	  ståndpunkt	  är	  att	  vi	  stöttar	  våra	  duktiga	  tränare	  till	  100	  %	  
i	  alla	  situationer.	  Deras	  uppdrag	  är	  att	  följa	  våra	  riktlinjer	  i	  Gula	  Spåret	  och	  genomföra	  
handbollsträningar,	  matcher,	  cuper	  och	  andra	  aktiviteter	  inom	  handbollen.	  De	  lägger	  en	  
massa	  tid	  av	  sin	  fritid	  på	  vår	  förening	  och	  gör	  det	  med	  stort	  engagemang	  och	  inlevelse	  
utefter	  sina	  sina	  idéer	  och	  kunskaper.	  Samtliga	  tränare	  inom	  EIK	  genomgår	  kontinuerligt	  
utbildningar	  i	  Handbollsförbundets	  regi	  som	  sedan	  appliceras	  igenom	  Gula	  Spåret.	  
	  
Det	  som	  skiljer	  en	  förening	  från	  skolvärden	  är	  att	  det	  är	  frivilligt	  att	  deltaga	  i	  föreningens	  
aktiviteter.	  Det	  är	  Tränarna	  som	  bestämmer	  vad	  som	  görs	  med	  hänsyn	  till	  träningar,	  matcher	  
etc	  så	  länge	  de	  följer	  Gula	  Spåret,	  vilket	  skett	  i	  detta	  fallet.	  Det	  finns	  inga	  brister	  i	  tränarnas	  
uppdrag	  eller	  agerande.	  Är	  man	  inte,	  som	  utövare	  eller	  förälder,	  beredd	  att	  acceptera	  detta	  	  
som	  blir	  det	  svårt	  att	  bedriva	  verksamheten.	  Vi	  kan	  aldrig	  utesluta	  en	  medlem	  som	  inte	  
begått	  något	  fel	  eller	  velat	  följa	  det	  regler	  som	  finns.	  I	  det	  aktuella	  fallet	  har	  spelaren	  inte	  
gjort	  något	  fel,	  det	  stora	  problemet	  är	  att	  föräldrarna	  inte	  kan	  acceptera	  eller	  följa	  
demokratiskt	  bestämda	  beslut	  i	  laget	  och	  inte	  heller	  velat	  acceptera	  de	  riktlinjer	  som	  finns	  i	  
Gula	  Spåret.	  
	  
Vår	  förhoppning	  är	  att,	  senast	  söndag	  den	  18	  september,	  ha	  en	  lösning	  på	  problemet.	  
	  
Har	  ni	  frågor	  eller	  funderingar	  kring	  det	  inträffade,	  tveka	  inte	  att	  kontakta	  mig	  i	  stället	  för	  att	  
spekulera.	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning	  
På	  uppdrag	  av	  styrelsen	  för	  Eslövs	  IK	  
	  
Stefan	  Lindstrand	  
Ordförande	  


