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Lidt overordnet historie om Esrum IF
Esrum Idrætsforening er en af aktørerne, som gennem tiderne har tilbudt omegnens borger mulighed for sport, motion og socialt samvær. I langt over 100 år har det været muligt at følge aktiviteterne i foreningen – mere eller mindre. Det er selvfølgelig nemmest at beskrive, hvad der skete i
sidste uge frem for hvad der var gang i sidst i 1800-tallet.
Der er fundet sporadiske oplysninger fra perioden omkring år 1900 og frem til ca. 1950. Herefter er
der nogle flere oplysninger indtil 1959, hvorefter EIF havde en periode på ca. 6 år, hvor foreningen
lå i bero. Et vendepunkt var der i 1966, hvor der igen blev pustet liv i Esrum IF. Herefter og indtil i
dag er foreningens gøren og laden, rimelig beskrevet, gennem bestyrelsesreferater m.v.
Som tidligere nævnt er Esrum IF kun en del af idrætsområdet i vores naturlige opland. Der har dog
været en masse aktiviteter forbundet med at drive foreningen. Både sportslige, men bestemt også
aktiviteter, som kunne styrke det sociale forhold og ikke mindst skaffe penge i klubkassen.
Overordnet vil jeg her beskrive hvad der er blevet arbejdet med i foreningen, som tidligere blev
kaldt ”boldafdelingen”, fordi EIF primært beskæftigede sig med fodbold og håndbold.
Efterfølgende vil jeg prøve at beskrive nogle af milepælene i de enkelte aktiviteter, som gennem
tiderne har præget EIF.
Når vi ser bort fra, at EIF lå i bero i perioden 1959-1966, har fodbolden altid været på programmet, i hvert fald helt tilbage til 1920.
Håndbolden menes at starte omkring 1936-37. Naturligvis var det udendørsaktivitet og kampe/træning foregik formentlig på bøndernes nærliggende marker. Sådan fungerede det indtil 1952,
hvor håndbolden tog sig en pause og lå i bero indtil1966. Her kom der igen liv i EIF, men i 2005 gik
afdelingen ”i dvale”, og er ikke aktiv den dag i dag.
Når man nævner bordtennis, mener mange nok at kunne huske, at det vist er en selvstændig
forening inder Esrum SGI – 2. kreds. Det er den også i dag, men da man startede i Esrum, var det
såmænd på Esrum Kloster. Vi er her tilbage til omkring starten af 1930érne og det var formentlig
under skytteforeningen. Fra 1937 til 1953 var det Esrum Kro, der lagde lokaler til bordtennisspillet,
og i perioden 1953-60 stod EIF for denne sport og den foregik dengang på Kroen i Dronningmølle.
Fra 1961 blev bordtennisafdelingen selvstændig og flyttede til gymnastiksalen på Tingbakkeskolen.
I dag trives afdelingen i bedste velgående i Tingbakkehallen.
Ikke alle interesserer sig for at spille fodbold eller håndbold. Derfor startede EIF i 1987 en afdeling,
som motionerede ved løb eller gang. Den blev kaldt ”Trimklubben” og eksisterede i godt 5 år. Det
var gratis at deltage og medlemsrekorden var på 36 i 1989.
Badminton er nok en sport, som ikke mange ved har været en rimelig fast inventar i EIF´s udbud.
Sporten startede i ca. 1936, hvor nogle unge mennesker planerede lidt, så der kunne laves en bane, der hvor den tidligere slagterbygning (ved Hennings Hjørne), ligger i dag. Det er på adressen
Esrum Hovedgade 25. Om vinteren spille man på Esrum kro i festsalen og senere – omkring 1953
blev der lavet badmintonbaner på Esrum stadion. Da gymnastiksalen på Tingbakken blev indviet i
1960, flyttede badmintonspillerne dertil. Her var de et par år, hvorefter afdelingen var i bero, indtil
1972.
Jeg ved ikke hvor mange år man i denne omgang spillede, men i 1987 startede man så igen, med
stor succes. 40 tilmeldte spillere i gymnastiksalen (1 bane), var rigtig mange. Siden har der været
badminton og fra 1997 flyttede man i Tingbakkehallen.
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