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Historien om Kegleturneringerne
Et tomt telt og en god ide startede i 1992 kegleturneringerne i Esrum.
Som skrevet et andet sted i historiefortællingerne, begynde sommerfesterne i 1988. Festerne blev
gerne holdt i den sidste weekend i maj og da man nåede til 1992 var denne weekend også der,
hvor man havde placeret Kr.himmelfartsdag. En dejlig lang weekend, hvor det store lejede buetelt,
fra Helsinge motorklub, stod tomt på parkeringspladsen foran klubhuset, om torsdagen.
Da EIF ikke lå på den lade side, skulle det selvfølgelig udnyttes – men til hvad?
Jeg havde gennem et par år deltaget i en kegleturnering i Hillerød, arrangeret af HGI bordtennisafdeling. Det var ret sjovt og sikker også økonomisk rentabelt, så hvorfor ikke prøve det.
Det var startskuddet til, indtil videre - 24 turneringer, som i 2017 kan fejre 25 års jubilæum. Turneringen trives altså stadig i bedste velgående.
Indledningsvis er det nok en god ide, at fortælle lidt om, hvad en kegleturnering egentlig er.
At kegle er noget i retning af det man i dag ser som bowling. Det gælder om at kaste en kugle ned
af en bane og herefter vælte nogle kegler. I bowling er der som regel automatisk keglerejsning og
elektronisk styring af pointtællingen. Når man spiller kegler, som i vores turnering, er det med rigtig
”levende” keglerejser og en dommer, der sidder og tæller point. Lidt mere gammeldags, men sjovt,
spændende og hyggeligt. Keglerejserne har altid været børn og unge, fra vores egne foreninger i
området, som herved tjente nogle penge til deres hold.
Turneringen fik hurtigt navnet ”KegleCup” og foregik på 2 opstillede
mobile træbaner. Banerne blev lejet af HGI og opstillet af dem.
29 hold af 3 personer, var tilmeldt og det blev lige så sjovt og hyggeligt, som man havde håbet. Efter en lang Kr. himmelfartsdag ved
banerne, kunne resultater så gøres op. Vinder af turneringen blev
Snedkermester Morten Jensen fra Mårum, med Smeden fra Pårup,
Esrum Billard, Murerholdet (Karl-Ove) og Star Sound på de efterfølgende pladser.
Små 19.000,- kr. i overskud, var det økonomiske resultat for denne
Det vindende hold (med børn) i den første
ekstra dag ved sommerfesten. Ikke dårligt og et arrangement som
kegleturnering den 28. maj 1992
selvfølgelig skulle gentages.
Snedkermester Morten Jensen, Mårum
Da der efterfølgende ikke var ekstra
helligdage i forbindelse med sommerfesterne, blev kegleturneringen
flyttet til sidste weekend i august. Her lå den i de næste 4 år, frem
til og med 1996. Det var stadig i et opstillet telt på parkeringspladsen foran klubhuset i Esrum. Vinderne af disse turneringer var:
1993 Smeden i Pårup, 1994 EGC-Transport, 1995 Esrum Vognmandsforretning, 1996 Esrum bordtennisklub.
Da Tingbakkehallen blev indviet i 1997, var
det selvfølgelig ”lige til en blød inderside”, at
flytte arrangementet til lunere lokaler,
Vinderne i 1993, 199, 2000, 2002
så man samtidig sparede udgifterne til
Smeden i Pårup
det lejede telt. Da man nu var indendørs, flyttede man også til en ny
tid på året. Fra 1997 til 2009 blev 1. weekend i november datoerne,
hvor man afviklede ”KegleCup”. Vinderne i denne periode var: 1997
EGC-Transport, 1998 Anlægsgartner Elo Christiansen, 1999 Smeden i
Vinderne i 2006, 2009 og 2012
Pårup, 2000 Smeden i Pårup, 2001 TJ-VVS, 2002 Smeden i Pårup,
Smidstrup Brolægning
2003 Star Sound, 2004 Peter Maler, 2005 Skoledrengene, 2006 Smid-
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strup Brolægning, 2007 H.P. Murerbyg, 2008 Esrum Billard, 2009 Smidstrup Brolægning.
I 2010 blev der ingen turnering, men allerede året efter i 2011 var arrangementet på banen igen, men nu i februar måned. Indtil 2016 har vinderne været: 2011 Vandmændene Esbønderup, 2012 Smidstrup Brolægning, 2013 Skoledrengene, 2014 Esrum Billard, 2015 Skoledrengene,
2016 Team 3400.
Fra 2006 overtog ”Tingbakkehallens venner” arbejdet med turneringen, for
at aflaste EIF. Nu går det økonomiske overskud til glæde for Tingbakkehallen brugere og hermed selvfølgelig også for EIF.
I de 24 år turneringen indtil nu er afholdt, har der været gennemsnitlig
Vinderne i 2005, 2013 og 2015
Skoledrengene
20.000,- kr. i overskud pr. år.
Der har langt de fleste år været 48 hold a´ 3 spillere med i turneringen.
Nogle gange 42 hold og andre gange 54 hold. Kun 3 gange har der været
60 hold (2005, 2013 og 2016).
Hvor længe bliver kegleturneringerne så ved?
Ja, det er et svært spørgsmål, men som I kan se var der stor tilslutning i 2016, med 60 hold. Noget
tyder på, at lokalbefolkningen syntes det er et arrangement, der skal fortsætte.
Det der taler for at stoppe, kommer måske fra uventet kant. Det er kvaliteten af banerne og alderen
på dem der levere- og opstiller dem. Banerne er nu 26 år gamle og er blevet repareret og istandsat
gennem de senere år, mens de idrætsledere fra HGI-Hillerød, som har med banerne og leveringen
at gøre, efterhånden kommet op i årene, og deres afløsere er svære at finde 
De elsker at komme til Esrum, så hvis vi bare kommer og læsser/læsser af, så de ikke skal slæbe
på de tunge baner, går det. Hvor længe, svæver i luften.
Vi håber traditionen kan fortsætte.

Stemningsbillede fra KegleCup 2016
I Tingbakkehallen den 6. & 7. februar
Peder Lund – feb.2016
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