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Hvordan har foreningslivet været organiseret? 

For at forstå sammenhængen mellem områdets forskellige idrætsforeninger, er det nok en god ide, 

at skitsere tilhørsforholdene mellem gymnastik, skydning, fodbold, badminton o.s.v. 

I dag hører alle de lokale idrætsforeninger under Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI) 

Der har i årenes løb været nogle ”skilsmisser” og ”giftermål” i hovedorganisationerne, men fra 2013 

er vi alle atter under DGI. 

I vores område er der en hovedkreds, som er paraply over alle de kendte idrætsforeninger. Denne 

hovedkreds har i de seneste 10-20 år været mere eller mindre usynlig. Dog er det via denne ho-

vedkreds, det største projekt i nyere tid – nemlig Tingbakkehallen, er koordineret. Samtidig har 

hovedkredsen nedsat en arbejdsgruppe, som kalder sig ”Tingbakkehallens venner”, der bl.a. koor-

dinere brugen af hallen, styrer 1, salen og i dag laver kegleturneringerne med hjælp fra de respek-

tive foreninger, under 2, kreds. 

Denne opdeling betyder at følgende afdelinger og aktiviteter er selvkørende med egne bestyrelser. 

De 4 foreninger er: 

Esrum IF fodbold og badminton - http://www.esrumif.dk/ 

Esrum gymnastikforening - http://www.esrumgym.dk/ 

Esrum bordtennisklub -  

Esrum skytteforening - http://www.esrumskytter.dk/ 

Som det kan ses er Esrum IF ikke kun fodbold, men også badminton. Derudover har EIF også 

gennem tiderne beskæftiget sig med håndbold, bordtennis, trim/motion, RC modelbilklub og ikke 

mindst en række traditionsrige arrangementer som bl.a. bankospil, baller på kroen, den årlige 

sommerfest, vejturnering, ”Esrum Cup” og kegleturnering. Af andre ting, som har fyldt meget i for-

eningens historie er bl.a. boldbanerne, Esrum revy, pinsefester, klubhuset, lysanlæg, Tingbakke-

hallen, venskabsbyer, klubbladet og sikkert meget andet. Spændende emner, som hen ad vejen 

bliver nævnt og beskrevet. 

Da de mange ting gennem tiderne har været en del ”on and off” forhold, har jeg valg at skille tinge-

ne ad, så meget som muligt. Derfor kan du særskilt læse historien om fodbold, håndbold, badmin-

ton, klubhus, Tingbakkehal etc. i hvert sit afsnit, her under klubinfo/historie. 
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