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Medlemskartotek fra 1961 

Historien om Badminton 

Som nævnt indledningsvis i den ”overordnede” historie, 

findes der oplysninger om, at badmintonspillet startede i 

Esrum omkring 1936. Det var udendørs på en planeret 

græsplæne, der hvor der senere blev bygget Esrums 

eneste ”højhus”, nemlig Esrum Hovedgade 25 (den lyse-

røde/pink ”slagterbygning”). Se billede nederst. 

Selvfølgelig skulle der også spilles om vinteren, så her 

måtte man flytte ind i festsalen på Esrum kro. Her måtte 

man dog stoppe på et ukendt tidspunkt, idet gulvet ikke 

kunne holde til belastningen. Salen, som lå i den nordlige 

ende af kroen, eksisterer ikke mere. Den blev nedrevet 

omkring 1980. I dag er der her en asfaltfodboldbane. 

På et tidspunkt i 50érne blev der spillet udendørs badmin-

ton på Esrum stadion. Hvornår præcis og hvor længe, 

kan jeg ikke finde noget om. 

Derimod blev der igen liv i badmintonspillet, da Tingbak-

keskolens gymnastiksal blev indviet i 1960.  

Det blev til en super oplevelse for medlemmerne. Det at 

man kunne spille på en rigtig bane i en splinterny gymna-

stiksal. 

Som det kan ses til højre, var der de første sæsoner - i 

1960-62 på Tingbakken -  ikke mindre end godt 30 med-

lemmer, som spillede mandage og torsdage fra 18:00 – 

22:00. For Jer der umiddelbart tænker på hallens facilite-

ter, skal I lige huske på, at der i salen kun er én bane. 

Sjovt er det også at se, hvordan man i 60érne førte med-

lemskartoteker, hvoraf man også styrede kontingentop-

krævningerne. Det var vist inden EDB- systemerne tog 

over. 

Efter flere år med fuld knald på medlemstallet, døde bad-

mintonspillet ud i nogle år.  

I 1967 ses det i bestyrelsesreferatet, at det måske var en 

ide at starte op igen, men som jeg læser de sparsomme 

håndskrevne referater, sket der vist ikke noget før 1972, 

hvor ønsket igen kom op, denne gang på 2. kreds gene-

ralforsamling, den 20. april. Alligevel kom badminton ikke i 

gang, men i 1987 kan det læses i bestyrelsesreferatet, at 

nu skulle der ske noget – og det gjorde der. 40 medlem-

mer startede op i gymnastiksalen og der var endda nogen 

på venteliste. Nu ”kørte” badmintonafdelingen og over-

skuddet var dette år 3.217,15 kr. i denne afdeling. 

Fra 1987 til 1997, hvor der blev spillet i gymnastiksalen, 

var der mellem 25 og 40 medlemmer. Der kunne simpelt-

hen ikke være flere, med de tider der var tildelt afdelin-

gen, i salen. 
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”Slagterbygningen” blev opført i 1946. 

Inden da, blev der spillet badminton på den 

ubebyggede grund. 

I efteråret 1997 indvies Tingbakkehallen og inden man fik vendt 

og drejet sig, var der tilmeldt 62 seniorer og 39 ungdomsspillere 

til badminton. Et kæmpe ryk for sporten og EIF. I de efterfølgen-

de år var der rigtig mange ungdoms- og seniorspillere i afdelin-

gen, men efter godt 10 år, måtte ungdomsafdelingen lukke og 

slukke, vist mest på grund af ledermangel. 

Motionisterne trives stadig i bedste velgående og har i år (2015-

16) omkring 40 medlemmer, som spiller i hallen og gymnastiksa-

len. 

Græsted ungdomsbadminton (GBTK), har i 2015-16, med suc-

ces startet badminton op for børn, primært fra Tingbakkeskolen. Her er der i denne sæson (2015-

16) omkring 26 ungdomsspillere i Tingbakkehallen. 

Peder Lund – april 2016 

 


