ESRUM IDRÆTSFORENING
ESRUM HOVEDGADE 28, 3230 GRÆSTED
www.esrumif.dk

Historien om Fodbold
Jeg kunne spore historien tilbage til 1920, hvor ”kampbanen” var nogle græsmarker ved Indelukkegård, på Villingerødvejen i den lille landsby Villingerød et par kilometer nord for Esrum. Foreningen var under skytteforeningen på dette tidspunkt. Her spillede man fodbold frem til 1928, hvor
spillepladsen blev flyttet til marken ved ”Rødhuset”, på den anden side af vejen ved det nuværende
klubhus i Esrum. Rødhuset ligger der ikke i dag.
I 1931 blev fodboldforeningen selvstændig og fik der formentlig navnet
Esrum Idrætsforening, som på tros af
skiftende tilhørsforhold, stadig har
beholdt sit navn.
I 1953 fik foreningen sin første rigtige
fodboldbane. Banen blev lavet af foreningens bestyrelse, ledere og medlemmer med skovl, rive, tromle og
trillebør. Beliggenheden var der hvor
den ene nuværende bane, på Esrum
stadion, er i dag. Det er den bane
længst mod syd, for det nuværende
klubhus. Det skal nævnes, at man
også før 1953 spillede samme sted,
men her var banen nok mere en
Billede herover er fra SGI´s 100 års jubilæumsskrift. Det viser EIF´s fodboldhold, fra ca.
40érne. Som jeg ser det er der lidt rod i navngivningen. Navne er i rækkefølge: Forrest
jævnet græsmark.
tv., herefter midterrækken fra højre og sidst bagerste række fra venstre.
Nogle år efter, kom så klubhuset
Jeg mener at Henry Pedersen er Henry Larsen og at Mogens Romsøe er Magnus Romsøe.
med omklædningsfaciliteter  - nej
det var ikke det klubhus, som bruges i dag. Det var en grøn ”tyskerbarak” af træ, med betonfliser
på gulvet og ingen vand. Træhuset kom fra en nedrevet rutebil garage på Nyvej (i dag Bytoften).
Efter endt kamp, blev det værste plører skrabet af og så i søndagstøjet. Barakken lå lige inde på
nuværende stadion, til højre ca. midt for Kroengen. Senere blev der gravet vandledning ned over
marken, hvor Kroengen ligger i dag. Så var der da koldt vand i bruseren. Jeg tror vi snakker om ca.
1957 eller der omkring.
Fra 1956 til 1959 var EIF igen medlem af DDG&I (De Danske Skytte & Idrætsforening) under 2.
kreds. Samme organisation, som områdets øvrige foreninger var medlem af.
Her kan det nævnes at navnet 2. kreds betød, at Esrum var den 2. amtskreds i det daværende
Frederiksborg Amt, der blev tilmeldt organisationen. Kun Hillerød var før Esrum. 1. kreds Hillerød
startede i 1862 og 2. kreds Esrum startede omkring 1870. Det skal dog retfærdigvis nævnes, at det
var skytterne der startede og ikke fodboldspillerne.
Fra ca. 1959 til 1966 eksisterede foreningen ikke. Om det var ledermangel, dårlig økonomi eller
manglende interesse for sport, ved jeg ikke.
I 1966 var de unge drenge trætte af at køre til nabobyerne og spille fodbold. Mange cyklede til
Græsted og spillede der. Drengene spurgte deres lærer, Eskild Kragelund, om ikke han kunne
starte en fodboldklub i Esrum. Eskild havde ikke så meget tid, så han allierede sig med Erik Christensen fra Esb. Skovhuse, og bl.a. de to opstartede igen Esrum IF.

Side 1 af 3

Det blev en succes - ikke kun for fodbolden, men også for håndbolden, som også startede igen i
1966. Håndboldens historie beskrives andet sted under klubinfo/historie.
Det var ikke kun ungdomsfodbold, der kom gang i. Også seniorerne startede. Klubdragten var sort
og blåstribet trøje og sorte bukser. Om Inter (Italien) var forbillede ved jeg ikke, men flot så det ud.
Bestyrelsen var Erik Christensen, Ove ”barber” Petersen, Jørgen ”Chris” Christensen, Torben Jensen, Henrik Christensen, Arne Andersen og Eskild Kragelund. Det økonomiske overskud var ikke
mindre end 419,19 kr. i dette år (1966).
Det kan nævnes, at ungdomskontingenten dengang (1967), for snart 50 år siden, var 12,- kr., og
seniorerne skulle af med 30,- kr. halvårligt.
Træning og kampe var på Tingbakken, der hvor hallen ligger i dag. Der var jo ikke bygget klubhus i
Esrum, så derfor flyttede man til Tingbakken, hvor der var omklædnings- og badeforhold.
Efter nogle år på banen ved Tingbakkeskolen, begyndte man at flytte kampene til Esrum stadion.
Der blev klædt om og badet på Tingbakkeskolen og spillet i Esrum. Ja, hvad gjorde man ikke for
tilskuerne i Esrum.
I 1969 var der 40 fodboldspillere i EIF, fordelt på 2 ungdomshold og 1 seniorhold. Seniorerne spillede i Sjællands Boldspil Unions (SBU) laveste række, som dengang hed serie 5. Men man skulle
jo også begynde fra bunden.
1970 var året, hvor de sort/blå trøjer blev udskiftet, så klubdragten nu var orangefarvede trøjer med
blå vandret bryststribe og blå bukser. Dengang var orange trøjer noget af et særsyn og svære at
skaffe, men ser man i dag, spiller rigtig mange klubber i orange. Jo, EIF var på forkant 
De første sponsorer var Esrum El og Esrum Kro. Senere i 1974 kom Esbønderup Købmandsgård
v. Haarkær til og i 1979 var også Murermester Karl-Ove Jensen på trøjerne. Fire sponsorer, som i
mange år var trofaste støtter for Esrum IF.
I 1975 blev klubhuset indviet og fodbolden flyttede
permanent til Esrum. Man havde dog så småt taget omklædningsfaciliteterne i brug lidt tidligere.
Den nyeste fodboldbane, nærmest klubhuset bliver anlagt i 1976 og taget i brug året efter. I 1979
blev poplerne mod Kroengen fældet og trådhegnet
opsat.
Fra 1980 og 8 år frem, blev der forhandlet med
kommunen om etablering af lysanlæg på en fodboldbane. De første år, fra 1980-84 var ønsket om
lys på banen ved Tingbakkeskolen. Det blev dog
forkastet på grund af naboklager (36 indsigelser).
Herefter startede forhandlingerne om en ny placering på Esrum stadion (den ”gamle bane”). I 1988
kunne EIF endelig tænde for lyset og træne fodbold i den mørke tid. En sej og lang kamp med
Plantegning over Esrum stadion med den nye fodboldbane i 1974.
Bemærk bilparkering ved klubhus/bane. Sådan blev det ikke.
kommunen, naboerne, reglerne og systemet, var
slut.
I perioden fra 1966 til d.d. har EIF’s herreseniorhold befundet sig i serierne enten 4,5 og 6. I dag
kniber det med at samle et enkelt seniorhold, men i start 80érne havde EIF hele 3 seniorfodboldhold, samt hold i alle andre rækker, på nær Old boys, ynglinge og damer/piger. Fodboldafdelingen
havde ikke mindre end 116 medlemmer.
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Redskabsskuret, som er placeret lige inden for lågen til stadion, havde sine første leveår fra 1978,
et helt andet sted. Det blev bygget på banen, langs hegnet indtil Kroengen, sådan en 10-20 meter
fra lågen i trådhegnet. Senere blev skuret flyttet til hjørnet, hvor det står i dag. Det var i sept. 1981.
I 1987 ”strejker” drænsystemet i den nyeste bane, ved klubhuset. Banen er nærmest ubrugelig og
der rettes henvendelse til kommunen, som dog ikke kunne finde penge til reparation, før der er
gået et års tid. I den periode, var der stor belastning på den ”gamle” sydlige bane. Der blev i 1988
lagt nye hoveddræn i den ”nye” bane.
I 1991 blev EIF’s første damehold tilmeldt SBU’s turnering. Det var godt nok kun et 7-mandshold,
men damerne var ”på banen”.
I 1992 var der registreret 131 aktive fodboldspillere, som deltog på 7 ungdoms-, 2 senior og 1 old
boyshold. Ungdommen gik forrygende, hvorimod seniorerne haltede lidt, både med tilfredshed og
resultater. Start 90érne var generelt en periode, hvor der herskede en del ledelsesproblemer i både fodbold og håndboldafdelingerne. Resultaterne udeblev, trænerne blev udskiftet, udvalgsmedlemmerne forsvandt og bestyrelsen havde store udskiftninger. På den positive side kan nævnes, at
der bestemt ikke var økonomiske problemer. Omkring 140.000,- kr. på kistebunden, gav om ikke
andet lidt optimisme for de hårdtarbejdende idrætsledere.
I 1994 valgte bestyrelsen at kontakte DGI om konsulenthjælp til at afvikle nogle temadage, med
henblik på at få bl.a. fodbold og håndbold til at fungere bedre. EIF gik til opgaven med avisoverskriften: Skal der plantes juletræer og lægges kartofler på Esrum Stadion? Disse dage fik sat lidt
skub i foreningsarbejdet. Året bød bl.a. på tilmeldinger i alle rækker fra poder til old boys på herresiden, samt junior og senior på damesiden. I 1994 mønstrede foreningen ikke mindre end 144 aktive fodboldspillere. Kontingentet var dette år kr. 700,- for seniorer, 350,- for unge under uddannelse, 320,- for ungdom og 200,- kr. for minier. Alle takster for hele året.
Det kan dog læses af bestyrelsesreferaterne, at det var op ad bakke for fodbolden gennem det
meste af 90érne. I hvert tilfælde ind til 1999. Manglende ledere og meget lidt gejst, fra mange spillere (seniorerne), gjorde det svært for de valgte formænd og deres ledere. En nedlæggelse af seniorafdelingen, var af og til på tale, gennem dette år 10.
Tingbakkehallen blev indviet den 29. september 1997. Fra den dag begynder EIF fodbold at indedørstræne i en ”rigtig” hal. Det betød at mange hold efterfølgende har været tilmeldt indeturneringer og stævner, hvor de har klaret sig godt. Hallen blev et rigtig godt alternativ om vinteren, både til
at holde teknikken ved lige og fastholde spillerne.
1999 blev vendepunktet for fodboldafdelingen.
En række friske mennesker ville det anderledes og satte fokus på børnene og de helt unge. En forventet medlemsnedgang på 20-25
aktive spillere, blev vendt til et plus på 10 medlemmer.
Fodboldafdelingen trives den dag i dag og
succesen har de sidste mange år været størst
hos børnene, piger/damer og old boys-herre.
Nutidens kommende talenter i form af Årgang 07/08 Drenge og Piger
Trænere er Esben Salling og Jacob Sixten Pedersen
Billedet er fra 2015
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