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Historien om Klubhuset
Når vi taler om klubhus i Esrum i forbindelse med EIF, taler vi om mindst 4 forskellige steder. Specielt når vi taler om perioden efter 2. verdenskrig, som jo bekendt sluttede i 1945.
I 50érne og op i starten af 60érne var ”klubhuset” nærmere et omklædningsskur, i form af en grøn
træbarak, som var lavet af brædder fra en nedtaget rutebilgarage fra Nyvej (i dag Bytoften) i Esrum. Den blev kaldt ”Tyskerbarakken” og var blot 2 omklædningsrum, hvor der først omkring 1960
blev installeret koldt vand. Barakken lå på det nuværende Esrum stadion, ved hegnet mod Kroengen.
Esrum Kro blev senere det naturlige ”klubhus”, hvor spillerne samledes før kampene og ikke
mindst efter dem. Der var ingen andre steder at være, så rafling, kortspil og billard blev det naturlige samlingsobjekt for EIF´s spillere.
Også omklædningsrummet på Tingbakkeskolen blev samlingspunkt, da EIF spillede kampe og
trænede på Tingbakkeskolens bane, der hvor hallen ligger i dag.
Med disse ringe faciliteter dengang, var ønsket selvfølgelig stort for at få et ”rigtigt klubhus” i forbindelse med Esrum Stadion.
Projektet var jævnligt på tale i klubben, gennem sidste del af 60érne og i starten af 70érne.
I 1969 beslutter bestyrelsen sig for at søge kommunen om et klubhus, som kunne samle boldspillerne i Esrum. Kommunen havde heller ikke penge dengang, så ansøgningen tog tid, men i 1971
udarbejder nogle af foreningens medlemmer et udkast, som sendes frem til kommunen. En murer
ved navn, Carsten Kvisgaard tegner herefter klubhuset, som kommunen godkender, på betingelse
af at foreningen selv bygger det.
Den 12.8.1972 blev spaden så sat i jorden, til 1. spadestik. Nu skulle EIF første rigtige tilholdssted
opføres og planen var at opføre et hus med 2 omklædningsrum, 2 toiletter – begge med indgang
udefra, fra et overdækket vindfang. Der ud over skulle huset indeholde et køkken og et større opholdsrum som klublokale.
Til at starte med gik byggeriet over al forventning. Kommunen havde givet tilsagn om at betale materialeudgifterne og EIF stod for arbejdskraften, ved opførelsen.
Omkring 1.10.1972 var huset under tag og rejsegildet
afholdt. Men den 3.12.1972 kunne der læses i bestyrelsesreferatet, at byggeriet nærmest var gået i stå. Om det
var kulden eller opsluppet energi der var årsagen, vides
ikke.
Den 18.6.1973 råber bestyrelsen ”vagt i gevær”. Nu skal
der ske noget med klubhusbyggeriet. Kommunen IdKlubhuset, mens der var rigtig gang i byggeriet. Her
rætsudvalg kommer på inspektion. Herefter kommer der
kort tid efter 1. spadestik og rejsegildet.
lidt gang i byggeriet, men man kan godt fornemme trætBilledet er fra sommeren 1972
heden hos de frivillige hjælpere.
I september 1974 er man så langt, at der skal søges om midler til inventarer. Den samlede materialepris havner tæt på de 100.000,- kr. inkl. Inventarer.
Den 14.12.1974 får fodbolddrengene lov til at holde fest i det næsten færdige klubhus.
I april1975 bliver der sat gardiner op i det store klubrum og allerede på den tid var der problemer
med de lysegrå filttæpper, som var lagt på gulvet i klublokalet. Mosejord fra banerne og lysegråt
tæppe, var vist en dårlig cocktail. Nyt flisegulv blev købt og lagt, så nu var man klar til den store
indvielse, som blev afholdt 1. november 1975.
Godt 3 års byggeri med frivillig arbejdskraft var over og nu kunne medlemmerne nyde et flot hus.
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Nu er der nok nogen der tænker: Er der ikke 4 omklædningsrum og 4 toiletter i klubhuset?
Jo, det er der i dag. I 1980 var klubbens medlemstal
steget meget, så det eksisterende klubhus blev for lille.
Man gik i gang med at ansøge kommunen om en tilbygning. Dette skulle ske gennem idrættens prioriteringsplan. På generalforsamlingen i januar 1981, kunne
Klubhuset, Esrum Hovedgade 28, som det så ud inden
formanden berette, at kommunen havde bevilliget
tilbygningen. Billedet er fra Frederiksborg Amt Avis
172.000,- kr. til en udvidelse af klubhuset og at komden 28. december 1987
munen også havde sagt ja til at betale alle driftsomkostningerne af huset fremover. Det være sig El, varme, vand etc.
I marts måned 1981 var der indhentet tilbud på materialer og processen med al det administrative,
var færdig den 21.10.1981, hvor byggetilladelsen så endelig var i hus og byggeriet kunne starte.
Sagsbehandlingsprocessen havde da varet fra 15.12.1980 til 21.10.1981.
Skrivebordsarbejdet i kommunen varede ca. 10 måneder. Kunne de frivillige EIFér bygge tilbygningen hurtigere?
Ja, projektet gik i gang
den 30.4.1982, rejsegildet var 22.5.1982 og
tilbygningen var færdig
til indvielsesfest den
30.11.1982. En super
flot præstation, som
blev udført på ca. 7
måneder.
Nu havde EIF et klubhus, som indeholder 4
omklædningsrum, 4
toiletter, 1 depotrum, 1
mødelokale, 1 stort
klublokale og 1 køkken.
I dag (2016) er det ældste klubhus omkring 42
år og tilbygningen ca.
33 år gammel og det
kan selvfølgelig ses,
men de frivillige idrætsledere og deres medlemmer har sammen
med kommunen prøvet
at holde huset funktionelt, så man der har en
base for EIF.
Den 23.5.1982 skrev Frederiksborg Amts Avis dette om udvidelsen af klubhuset i Esrum.
Peder Lund – feb.2016
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