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Eskilscupen 2017 avklarad

Vi hade ansvaret för serveringen och den allmänna ordningen 
på Filborna IP under årets Eskilscupen. Under fredagen, 
lördagen och söndagen hade vi  närmre 10,000 besökare som vi 
såg till att de var mätta, otörstiga (finns det ordet?) och nöjda. 
Detta sköttes med bravur och vi tackar alla som hjälpte till av 
hela våra hjärtan. Det är förhoppningsvis ett återkommande 
event på vår idrottsplats och vid efterföljande möte med 
Eskilsminne fick vi även där bra kritik och feedback.

Vad händer 2017

Söndagar: 

Är det som vanligt 
fotbollsskola, mellan 
klockan 10,00-11,00.

Oktober:

Vi kommer åter att 
dra igång en 
traditionell gåsaboll
under oktober, men 
i modern skepnad. Vi 
hälsar alla barn, 
vuxna, sponsorer 
och övriga 
människor som vill 
vara del av HF 
Olympia 
gemenskapen 
hjärtligt välkomna. 
Datum återkommer 
vi med när vi vet hur 
det ser ut med ev. 
kvalmatcher.

Träningstider

Seniorer:
Tisdag & Torsdag 
18,30-20,00
Oldboys: 
Torsdag 
18,30-20,00
Knattar:
Söndag
10,00-11,00

Filborna IP

Nu har vi i stort sett färdigställt utsidan av vår klubbstuga, i 
samma veva som omklädningsrummen på idrottsplatsen är klara 
och i fullt bruk. Samtliga planer är också kritade och klara, och 
nu i september hoppas vi på att få klart vår 5-manna plan till vår 
ungdomsavdelning. Det händer mycket i och kring vår förening 
och det är självklart oerhört glädjande och spännande tider. 
Nästa projekt är att färdigställa inomhus, och där kommer vi 
snarast att påbörja en större köksrenovering, för att därefter 
göra klart kontor och sällskapsrum så att vi kan använda klubben 
så som det är tänkt att den ska användas. Kom gärna förbi och 
kolla hur vi har det när vi har något av våra lag igång.



Våra lag

Efter sommaruppehållet tog 
Martin Juric över ansvaret 
för senioravdelningen och vi 
hoppas fortfarande på 
fortsatt spel i division sex 
under 2018. Vi ligger runt 
kvalplats och kan vi klara oss 
dit, så ska vi göra allt för att 
även klara ett kval.

Oldboys har stadigt stor 
spelartrupp, och vi roterar 
såklart kraftigt för att alla 
gamla hjältar ska få spela 
och visa upp glimrande 
teknik blandat med 
genialiska genomskärare 
och snygga mål. Det går, 
precis som vanligt, sådär… 
Men, en tunnel i sista 
matchen gör att hela året är 
kanon ☺

Ungdomsavdelningen kör på 
som tidigare. Vi har satt en 
liten grupp som känns 
homogen, nu är det bara att 
bygga vidare på det. 
Målsättningen är att flytta in 
och träna inomhus från 
oktober, och även att 
anmäla ett eller två lag till 
putteturneringen i samband 
med Nyårssaluten på IH. 

Framtiden är ljus, trots att vi 
går mot mökarare tider.

Webshopen
https://www.hfolympia.se/hfolympia/sida/38120/hfo-shopen

Gåsaboll de luxe

Vi kommer under oktober att återintroducera en 
gammal klassiker i föreningen, nämligen vår 
Gåsaboll. Alla är välkomna, medlemmar, tdigare
medlemmar, blivande medlemmar, sponsorer, 
styrelsen, ja, i stort sett alla som vill och har 
intresse att spendera en (förhoppningsvis) fin 
höstdag på Filborna IP med att först lira lite boll 
för att sedan grilla lite korv och burgare innan 
den avslutande prisutdelningen till vinnarna. 

Och glöm inte, det finns inget dåligt 
väder……

https://www.hfolympia.se/hfolympia/sida/38120/hfo-shopen

