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Det startede så godt og slut-
tede så skidt mod B77 fra 
Rødovre, som med hjemme-
sejr på 3-1 overhalede Esper-
gærde IF.

Af Peter Brask, EIF

FODBOLD, SERIE 1: Efter sid-
ste uges uacceptable indsats 
på hjemmebane mod bund-
holdet Gladsaxe/Hero var 
der håb om, at Espergærde 
kunne mønstre gejst til mø-
det mod et andet bundhold, 
B77 fra Rødovre. Men resul-
tatet blev endnu en dårlig 
indsat og endnu et dårligt re-
sultat.

Det var ellers et Esper-
gærdehold, der kom fra start 
med stor vilje og lyst til at vi-
se, at holdet ikke er så ringe, 
som resultaterne i den sidste 
halvdel af efterårssæsonen 
har tydet på. Få minutter in-
de i kampen udnyttede EIF 
en gevaldig misforståelse i 
hjemmeholdets forsvar, hvor 
det mislykkedes at heade bol-
den tilbage til målmanden, 
der helt fejlbedømte situatio-
nen. Det endte med en frispil-
ning af Christopher O’Con-
nell, der nemt kunne sparke 
bolden i et tomt mål og bringe 
Espergærde foran 1-0.

I løbet af det næste kvarter 
fi k både Christian Poulsen 
og Søren Knudsen mulighe-
der for at bringe EIF yderli-
gere foran, men uskarphed 
holdt måltavlen i ro.

Pusten gik af EIF
Så gik pusten ud af Esper-
gærde, der ellers havde sid-

det solidt på kampens første 
20 minutter. Og lidt unød-
vendigt lavede Rasmus Møl-
ler frispark kort udenfor eget 
forsvarsfelt. Det udnyttede 
B77’s Kevin Andreasen til 
fl ot at sende bolden hårdt i 
nettet udenfor Christoff er 
Ringøs rækkevidde helt op-
pe ved trekantsammenføj-
ningen.

Så frygtede man med 
Espergærdes historik in 
mente, at holdet igen vil-
le blive ramt af et kollektivt 
kollaps. Det skete desværre 
og betød, at Oliver Wideborg 
få minutter før pausen fi k lov 
at spadsere gennem forsva-
ret og bringe B77 på 2-1 med 
en jordtriller mod fjerneste 
stolpe. Skidt af Espergærde, 
der burde være gået til pau-
sen med et solidt forspring.

Anden halvleg startede 
som første. Et Espergærde-
hold med et højt pres, og et 
Rødovrehold presset i de-
fensiven. Trods mange go-
de tilløb blev chancerne al-
drig rigtig store. Og trist at se 
hvordan mange hjørnespark 
blev sparket lavt og blødt og 
derfor let kunne cleares af 
hjemmeholdet.

Med en halv time tilbage 
fi k B77’s første målscorer Ke-
vin Andreasen et gult kort for 
en tackling, som dommeren 
fandt var i den grove ende 
af skalaen. En mand i over-
tal kunne sikre Espergær-
de et udlignende mål, men 
overtallet blev ikke udnyttet, 
men få minutter efter, at B77 
blev fuldtallige, lavede Ke-
vin Andreasen en ny tåbelig-

hed ved at tackle med strakt 
ben. Det bedømte domme-
ren som forsøg på stempling. 
Dermed det andet gule og 
dermed rødt kort til Andrea-
sen, der med et kvarter igen 
kunne komme først i bad. 

Overtal hjalp ikke
Miki Mikkelsen fra hjem-
meholdet lukkede trods un-
dertal kampen med 3-1-må-
let, da EIF-keeper Christoff er 
Ringø lavede en dum fejl. Og 
derved blev det.

Nu er efterårssæsonen 
slut, og for Espergærdes ved-
kommende må det siges at 
være godt. Holdet fungerer 
slet ikke og har ikke vundet 
siden 17. september. Mod 
B77 var chancerne der for at 
rette lidt op på et efterår, der 
langt fra har levet op til for-
ventningerne. Ganske vist er 
der ydet glimrende indsat-
ser mod nogle af de hold, der 
nu er med i toppen, men når 
man så misser de »nemme« 
kampe mod såkaldte bund-
hold, så er det et skridt frem 
og to tilbage. Og den øjeblik-
kelige stilling afspejler, at 
Espergærde nu er meget tæt 
på bundplaceringerne.

I stedet for turnerings-
kampene er der dikteret træ-
ning frem til 1. december, 
så der er ingen  tidlig jule-
ferie. Der er også indlagt et 
par træningskampe, så alt i 
alt bliver der kun godt seks 
ugers pause, før træningen 
til forårssæsonen 2017 star-
ter 24. januar. Træner Len-
nart Olsen og hans stab får 
rigeligt at se til. 

Espergærde er i frit fald mod bunden

Årets Kronborgstafet gav et 
overskud på 90.000 kroner. 
Pengene bliver givet videre 
til Helsingør Ski- og Oriente-
ringsklub, der sammen med 
Helsingør IF’s atletikklub er 
med til at skabe den lokale 
succes. 

MOTION: For første gang var 
vejrguderne med løberne 
ved årets Kronborgstafet. 
Mere end 2.000 løbere stod 
klar i bagende sol ved start-
linjen. Udover, at løbet er 
til glæde for løberne, så er 
sponsoraterne fra det loka-
le erhvervsliv lige så vigtige. 
Det er blandt andet fra spon-
sorerne, at en del af over-
skuddet på 90.000 kroner 
kommer. Det skriver Helsin-

gør kommune i en presse-
meddelelse.

En stor opbakning fra det 
lokale erhvervsliv og rekord-
mange deltagere har resul-
teret i et større overskud i 
år. Helsingør Kommune har 
uddelt 40.000 kroner til de to 
foreninger, der har gjort det 
muligt, at Kronborgstafetten 
blev så stor en succes, nemlig 
HSOK og Helsingør IF's Atle-
tikafdeling.  

- Pengene giver os mu-
ligheder for at udvikle vo-
res forskelige klubaktivite-
ter. Vi har nu penge til lave 
fl ere spændende indsatser 
med vores ungdomsafde-
ling samt vedligeholdelse af 
vores klubs faciliteter. Men 
Kronborgstafetten giver os 
også en ubetalelig profi le-
ring over for byens borgere, 
siger Rolf Lund, der er for-
mand i Helsingør Ski- og Ori-
enteringsklub. 

Men det er ikke kun klub-

berne der er glade for sam-
arbejdet. Jens Bertram, 
formand for Sundheds-, 
Idræts- og Fritidsudvalget, er 
meget stolt over at Kommu-
nen sammen med klubber-
ne kan få et så stort arrange-
ment som Kronborgstafetten 
op og stå.

- Det viser, hvilke format 
vores foreninger har, og at de 
går professionelt til opgaven. 
Det er også den slags indsats 
der tiltrækker sponsorer, for-
di de ved at der bliver leveret 
et godt produkt de gerne vil 
blive ved med at bakke op, 
konkluderer Jens Bertram.

Udover de 80.000 til de to 
store klubber har Helsingør 
Firmaidræt og Løbeklubben 
Puls 3060 fået tildelt 5.000 kr. 
hver. 

Helsingør Kommune 
gennemfører også Kron-
borgstafetten i 2017. Løbet 
bliver afviklet torsdag den 1. 
juni 2017. 

Kronborg-stafetten sender 
90.000 kroner til foreningsliv

Kronborgstafet 2016Kronborgstafet 2016

2.020 løbere fordelt på over 505 hold 
Over 50 virksomheder deltog i Kronborgstafetten – det er næ-
sten en fordobling i forhold til 2014. 
2.300 til spisning i værftshallerne – det er 600 fl ere end 2014.

Der var høj sol og højt humør ved 
årets Kronborgstafet, som sendte 
90.000 kroner ud til idrætsfor-
eningerne. (PR-foto)

Espergærde IF's efterår er gået langt under forventning. I den sidste kamp blev det til nederlag mod bund-
holdet B77. (Arkivfoto: Lars Johannessen)

DEN TIDLIGERE SÅ TRADITIONSRIGE: tur for Ligalandsholdet i fodbold er ikke så tra-
ditionsrig længere. For fjerde år i træk har Dansk Boldspil-Union besluttet, at Li-
galandsholdet ikke skal på en tur til fjerne himmelstrøg i januar. Det kom frem på 
mandagens pressemøde i Brøndby, hvor landstræner Åge Hareide udtog truppen til 
kampene mod Kasakhstan og Tjekkiet i november. Til gengæld kommer U21-lands-
holdet på en tur til vinter, primært med et hold af spillere fra den hjemlige liga.


