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Herre junior ved landsmesterskaberne i Mørkøv, sept. 1989. 

Bagerst fra venstre, Bjørn Aaris, Jan Haarkjær,                   

Claus Madsen, Torben Johansen, Niels Grubert,               

Tinus Christensen. 

Forrest fra venstre, Klaus Jensen, Lars Grubert, Allan Mira, 

Rolf Jensen og Christian Meinert. 

Holdet sluttede på en flot niende plads (af alle Danmarks 

juniorhold). 

Medlemskartotek fra håndbolden i 1961 

 Historien om Håndbold 

Håndbold i Esrum, havde eksisteret i det små lige siden 1937, men var ikke eksisterende i perio-

den 1952 til 1966. 

Der er ingen tvivl om, at håndboldspillet blev spillet udendørs indtil afdelingen lukkede i 1952. Det 

var i den disciplin, som blev kaldt markhåndbold. Et spil på græs, hvor hvert hold havde 11 spillere 

i aktion ad gangen. 

Fra 1966 og til 1970 

trænede håndboldspil-

lerne i Tingbakkesko-

lens gymnastiksal og 

der var tilmeldt hold i 

dame-, herre- og pige-

rækken. 

I 1971 flytte Esrum se-

niorhåndbold til Gillele-

jehallen, hvor det blev 

til 3 sæsoner, på det 

specielle filttæppegulv, 

som mange spillere vist 

har fået brændemærker 

på knæene af. Sommerhåndbolden foregik på Esrum Stadion og sommerstævner i egen og de 

omliggende foreninger, var en del af aktiviteterne. Ligeledes var håndboldholdene tilmeldt sommer-

turneringerne under amtet. Om vinteren blev der spillet under Sjællands Håndbold Forbund (SHF). 

Ungdommen trænede stadig i gymnastiksalen på Tingbakkeskolen. 

Spilletider og holdopstillinger for både håndbold og fodbold, blev sat op på opslagstavlen i Esbøn-

derup brugs (der hvor Kræmmerhjørnet i dag er).  

Kontingentet blev i 1972 sat til 3. kr. pr. måned for ungdom og 15 kr. for seniorer. 

I 70érne havde EIF en venskabsklub på Fyn, som hed Dreslette. Her skiftede man værtskab hvert 

år. I flere år, var det den enkelte aktive håndboldspiller, 

som var vært for 2-3 spillere – både med overnatning 

og bespisning. Lørdag aften var der bal og her blev der 

gået til den  

I september 1974 fik håndboldspillerne så hjemmebane 

i den nye Gribskovhal i Græsted. 

På dette tidspunkt havde EIF 2 damehold, 2 herrehold 

og ungdomshold i næsten alle rækker på pigesiden. 

I 1. del af 70érne spiller de bedste seniorhold på herre 

og damesiden i serie 3 og 2, som det højeste og med-

lemstallet ligger i denne periode på ca. 80 aktive spille-

re. 

Siden genopstarten af EIF-håndbold, har spillerne 

spillet i orange trøjer med blå bryststribe. Dette bliver i 

1975 lavet om til helt orangefarvet trøje og blå bukser. 

I 1979 sprang der noget af en bombe i EIF’s hånd-

boldafdeling. Dele af bestyrelsen foreslog en sammen-

lægning af EIF og håndboldklubben Sirius. Dette var 
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Esrum´s  Dame serie 3 hold i sæsonen 1988-89: 
Bag tv. Træner Herluf Nielsen, Lisbeth Hansen, 
Lena Hansen, Helga Hellesøe, Annette Hansen, 
Karina Dideriksen. 
Forrest tv. Anja Thoms, Ulla Sloth, Jeanette Holte, 
Jonna Andersen. 

I april 1987 havde ungdomshåndbolden endnu et besøg i Svenske 

Osby. EIF´s skønne dame- og herre drenge/juniorhold, havde en dejlig 

tur og blev i den anledning fotograferet på trappen. Eneste mangel på 

fotoet er træner Peder Lund, som stod bag kameraet. 

et forslag, som splittede ledelsen, spillerne og borgerne i Esrum. Efter man var nået ret langt i fusi-

onsplanerne, forkastede EIF’s medlemmer forslaget og dønningerne lagde sig efterhånden. 

Sidst i 1979 kom der endelig gang i ungdomshåndbolden på drengesiden: Et drengehold blev til-

meldt vinterturneringen. Pigerne havde været godt repræsenteret i klubben i mange år, mens 

drengene spillede fodbold. 

Holdtilmeldinger i 1980 var 3 herrehold, 2 

damehold, 1 dameynglinge, 1 pigehold, 1 

minihold og 1 drengehold. Der var nu 95 akti-

ve håndboldspillere. 

 I starten af 80’erne var der som skrevet et 

drengehold og i slutningen af dette år 10, 

nærmere 1987 kom der også herrejunior-

håndbold på programmet. Som nævnt blev 

der spillet håndbold i Gribskovhallen i Græ-

sted og i slut 80’erne var der da også en del 

drenge fra Græsted, som hellere ville spille i 

Esrum i stedet for Sirius. I sæsonen 89/90 

havde EIF bl.a. 1 damejunior og 2 herrejunior-

hold og i 90/91 var der også er herreynglinge-

hold. Uhørt i de mindre Sjællandske klubber. 

Op gennem 80’erne havde EIF en venskabsby i Sverige. 

Den hed Osby og var rammen for talrige besøg der og med 

genvisitter i Esrum, både for ungdomshold og seniorer. 

I Gribskovhallen var EIF gennem årene med til at arrangere 

et par landskampe. Damelandsholdet mod Rumænien i 

1975 og herrerne (ungdom) spillede mod Island i 1990. 

I programmet fra 1990, kunne man finde spillere som: Mi-

chael Bruun, Jan Paulsen, Henrik Kronborg, Nikolaj Jacob-

sen, Jesper Holmris og Kenneth Trane. Alle mange nok i 

dag kender for div. trænerjob i Danmark og i udlandet. 

I 1992 blev medlemstallene i kommunens 4 håndboldklub-

ber (Esrum, Sirius, Gilleleje og Blistrup) efterhånden så 

små, at der måtte nytænkning hos håndboldlederne. Ideen 

med holdfællesskab i alle ungdomsrækkerne blev født. 

Navnet for sammenslutningen blev Nord-Selandia. 

Gilleleje trak sig ud efter det første år, men de øvrige 3 foreninger fortsatte samarbejdet til og med 

sæsonen 1994-95. 

Esrum og Blistrup havde også et holdfællesskab på dameseniorsiden i midten at 90’erne. Dette 

kørte fint i 3 år, hvorefter det gik i opløsning – måske fordi der kom en ny Tingbakkehal. 

Da Tingbakkehallen blev indviet i 1997, blev denne selvfølgelig hjemsted for håndboldspillerne. 

I den efterfølgende periode havde Esrum håndbold stor succes og medlemsfremgang. Det første 

år i hallen bød på kampe for 7 ungdomshold og 3 seniorhold. I 2001 havde EIF ikke færre en 106 

aktive håndboldspillere. Speciel var der mange børn og årgange som mikro, minier, lilleput og pus-

linge havde gennem mange år været EIF’s stærke side. Et godt sted at starte ”fødekæden”. 

Desværre dalede interessen for håndbold og i 2005 lukkede og slukkede EIF-håndbold for denne 

sport indtil videre. 
Peder Lund – feb.2016 


