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For andet år i træk inviterede 
Espergærde IF sponsorer, fri-
villige ledere, trænere og an-
dre ‘venner af huset’ til mad, 
foredrag og Superligabold i 
Parken.

FODBOLD: Med to sejre i træk 
har du en stime, og med to 
madarrangementer i Par-
kens lokaler på to år, så har 
du skabt en juletradition.

I weekenden var en stor 
delegation fra Espergærde IF 
på besøg i Parken for på den 
måde at sige glædelig jul over 
en fadøl, en portion spaghet-
ti med kødsovs og et foredrag 
med FCK’s kommercielle di-
rektør, Rikke Dræbye Gantz-
horn.

- Vi er rigtig glade for vores 
forhold til FC København. Og 
der er slet ingen tvivl om, at 
FC København sætter pris på 
vores arbejde for at få samar-
bejdet til at fungere. Det så 

man blandt andet i sommer, 
da de kom med hele superli-
gatruppen op til os for at fej-
re det 10. mesterskab, sagde 
EIF-formand Peter Brun.

Forsamlingen startede 
dagen i Espergærde med et 
sportsligt oplæg om fodbold-
klubbens sportslige visioner, 

inden en bus fragtede fl ok-
ken ind til det danske natio-
nalstadion.

Fodbold på balkonen

Her tog de danske mestres 
kommercielle direktør imod 
og fortalte i en lille time om, 
hvordan man stræber efter 

førstepladsen på listen over 
Danmarks største sports-
brand.

Festivitassen blev afslut-
tet på balkonen ude foran 
skyboksen, hvor årets sidste 
superligakamp mellem FC 
Købenahavn og FC Vestsjæl-
land blev overværet.

- Det er en rigtig god måde 
at være sammen på, så jeg er 
glad for at være med. Det er 
selvfølgelig fedt, at klubben 
laver den slags arrangemen-
ter for sponsorer, men det er 
slet ikke derfor, at vi lægger 
penge i klubben. Det havde vi 
gjort alligevel, for det er vig-
tigt at støtte lokalsporten, og 
en klub som Espergærde kan 

jo aldrig få penge nok, sagde 
Mads Ertbøll, der via fi rmaet 
Realview AS er sponsor i EIF 
og desuden er fast mand på 
klubbens veteranhold.

I alt havde den nordsjæl-
landske klub trukket 75 fod-
boldentusiaster med til Kø-
benhavn.

EIF har fået en FCK-juletradition

FCK's kommercielle direktør, Rikke Dræbye Gantzhorn, lavede et læn-
gere oplæg om de danskes mestre bestræbelser på at blive Danmarks 
største sportsbrand. (Foto: Andreas Mayerhofer) 

Balkonen foran skyboksen blev fyldt, da FCK’s kamp mod FC Vestsjælland blev fl øjtet op. (Foto: Andreas Mayerhofer)

Inden fodboldkampen blev der serveret spaghetti og kødsovs (Foto: Andreas Mayerhofer)

Af Andreas Mayerhofer
a.mayerhofer@hdnet.dk
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Nordsjælland Håndbold tabte 
hele 22-39 på udebane mod 
fynske GOG.

Af Andreas Mayerhofer

HÅNDBOLD, LIGA: Gennem 
hele sæsonen har Nordsjæl-
land Håndbolds cheftræner, 
Ian Marko Fog, henvist til 
sæsonpremieren mod GOG, 
som den dårligste kamp i sæ-
sonen. I det omvendte opgør 
på Fyn, der blev spillet i lør-
dags, gik det endnu værre. 
Hele 17 mål var diff erencen 
på, da slutfl øjtet lød.

- Det var totalt elendigt. 
Efter en fi n start, hvor vi 
kommer foran 2-0, så sejler 

det fuldstændig for os, og vi 
laver ekstremt mange tek-
niske fejl, som GOG også 
dygtigt straff er. De løber os 
simpelthen over, forklarede 
Kristian 'Nøller' Asmussen.

Keeperen blev midt i før-
ste halvleg pillet ud ved stil-
lingen 8-3 til fynboerne for 
at give spilletid til de øvrige 
målmænd. Det lå ret hur-
tigt i kortene, at der ikke vil-
le komme point med hjem til 
Nordsjælland fra Sydfyn.

Ved pausen stod der såle-
des hele 20-8 på måltavlen, 
og det blev kun værre i de 
sidste 30 minutter.

- Vi rammer simpelthen 
ingenting. Jeg tror, Anton 

og Luka havde 16 skud, der 
gav et mål. Samtidig stopper 
GOG aldrig, og derfor bliver 
nederlaget så kæmpestort. Vi 
sidder efter kampen og tæn-
ker, at vi ikke er 17 mål dår-
ligere end GOG, men de står 
åbenbart rigtig skidt til os, 
sagde 'Nøller'.

Skive er nøglekampen

Allerede onsdag er der igen 
kamp, når Skjerns medalje-
kandidater gæster Hillerød.

- Det er meget godt, at der 
er kamp så hurtigt efter den 
elendige præstation. Når 
det er sagt, så bliver det me-
get svært mod Skjern, og de 
kæmper for at overtage før-

stepladsen, men vi går på ba-
nen for at få point, som vi gør 
til alle kampe, konstaterede 
målmanden.

Nøglekampen for at und-
gå nedrykning ligger ifølge 
Asmussen om små 14 dage, 
hvor holdet skal til Skive for 
at møde Håndboldligaens 
bundprop.

- Det er en fokuskamp for 
os, idet at en sejr i Skive vil 
sende os uden for nedryk-
ningsfare et godt stykke tid, 
sagde veterankeeperen.

Nordsjælland Håndbold 
har fem kampe tilbage i de-
cember, inden der i januar 
er landholdspause på grund 
af EM.  

Nordsjælland fi k store klø på Fyn

Efter 10 år i spidsen for 
Espergærde IF Fodbold, har 
Peter Brun valgt ikke at stille 
op til bestyrelsen i 2014. 
Hans fi rma har brug for mere 
opmærksomhed.

Af Andreas Mayerhofer

FODBOLD: Der var en hel del 
hævede øjenbryn, da Peter 
Brun under et arrangement i 
Parken for sponsorer og 'ven-
ner af huset' fortalte, at han 
fra den kommende general-
forsamling stopper som for-
mand for fodboldklubben i 
Espergærde.

- Da vi for nogle måne-
der siden fi k tilsagn om, at vi 
nu måtte udvide vores klub-
hus, tænkte jeg, at nu var vi i 
mål med alt det, som jeg hav-
de håbet at nå som formand. 
Vi har opnået utrolig man-
ge ting i de 10 år, jeg har væ-
ret med i klubben, som i dag 
er kommunens største fod-
boldklub. Jeg er meget stolt 
af Espergærde IF Fodbold, 
sagde han lørdag eftermid-
dag.

Her fremhævede han 
blandt det store antal fod-
boldspillere, som i dag drø-
ner rundt og sparker bold på 
Mørdrup Idrætsanlæg, han 
snakkede om venskabsbån-
det, der er knyttet til FC Kø-
benhavn de seneste år og 
meget andet, som han sam-
men med bestyrelsen og 
klubbens frivillige kræfter 
har stablet op den seneste 
dekade.

Mere tid til fi rma

Ifølge Brun selv er der ik-
ke nogle indre omstændig-
heder, der gør, at han føler 
sig nødsaget til at gå. Han 
mangler ganske enkelt klok-
ketimer nok i døgnet til at få 
hverdagen til at løbe rundt.

- Altså hvis det havde væ-

ret på grund af stridigheder, 
er jeg jo ikke typen, der hol-
der min mund med det. Det 
handler om, at mit fi rma 
kræver ekstra opmærksom-
hed den kommende tid, og 

det er ment positivt. Jeg bru-
ger to-tre timer om dagen på 
EIF. De timer har jeg brug for 
et andet sted i øjeblikket. Nu 
har jeg været med til at skabe 
Danmarks bedste fodbold-

klub, og nu er det på tide at 
lave Danmarks bedste fi rma, 
uddybede Peter Brun med sit 
karakteristiske skæve smil 
over for Helsingør Dagblad.

Peter Brun forsvinder ikke 
fra fodboldbanerne i Esper-
gærde. Nærmere tværtimod. 
Og han glæder sig til sin nye 
rolle i klubben som helt al-
mindeligt medlem.

- Jeg får nok nærmere me-
re tid til at være i klubben nu. 
Det er timerne i telefonen og 
foran computerskærmen, 
som jeg gerne vil undgå for 
en tid. Jeg ser faktisk frem til 
at komme i klubben og bare 
nyde at være med, lød det fra 
Peter Brun.

Han træder helt ud af be-
styrelsen i fodboldklubben, 
men det er ikke sikkert, at 
Peter Brun er færdig i besty-
relseslokalerne i det lokale 
sportsliv.

- Nu skruer jeg lidt ned for 
en periode, men jeg vil al-
drig sige aldrig i forhold til at 
gå aktivt ind i foreningslivet 
igen på et tidspunkt. Der sker 
meget her ude i øjeblikket, 
sagde Brun, ind han gik ud 
på balkonen foran Parkens 
skybar, hvor fra han overvæ-
rede sin anden hjerteklub, 
FC København, snuppe en 
spinkel 1-0-sejr over FC Vest-
sjælland.

Peter Brun stopper som 
formand i Espergærde IF

Peter Brun stopper som formand 
i Espergærde IF Fodbold for at 
have mere tid til sit fi rma - og 
måske besøg i Parken. (Foto: An-
dreas Mayerhofer)
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KORT OM SPORT
Bjørn tanker selvtillid ved sejr
GOLF: Th omas Bjørn var ikke sen til at kalde triumfen 
i Nedbank Golf Challenge - Sydafrikas største golftur-
nering - for en af sine allerstørste i karrieren, da han 
modtog pokalen efter sin 15. sejr på European Tour.

- Den her rangerer blandt de allerstørste sejre i min 
karriere.

- Det golfspil, jeg leverede i denne uge, var så godt. 
Jeg er 42, og at begynde min 14. sæson på denne måde 
er utroligt.

- Det her bringer mig ind i 2014 med en tro på, at jeg 
kan konkurrere med de bedste i verden, siger Bjørn 
ifølge turneringens hjemmeside.

Det var også svært for Th omas Bjørn at komme ude 
om Nelson Mandela i sin takketale.

Sejren blev hentet bare tre dage efter den tidligere 
præsidents død, og den blev vundet i feriebyen Sun Ci-
ty, som blev et symbol på apartheidstyrets undertryk-
kelse af den sorte befolkning.

- At se, hvad én mand kan gøre, er en stor inspirati-
on for os alle.

- Hvis alle blot ville leve deres liv en lille smule som 
Nelson Mandela, ville verden være et bedre sted, sagde 
Bjørn efter sejren.

Sejren indbragte danskeren en præmiecheck på 
917.000 euro, svarende til 6.845.000 kroner. Det er den 
største præmie, han har vundet i golfkarrieren.

Den betyder, at han rykker op på niendepladsen 
på listen over de mest vindende spillere på European 
Tour nogensinde.

FCM-profi l: Vi udraderede AGF
FODBOLD: Søndag aften udbyggede FC Midtjylland 
føringen i Superligaen, da midtjyderne slog AGF med 
3-0 i Herning.

Midtjydernes normale anfører Kristian Bak var ef-
ter kampen udstyret med en fadøl i hånden og en over-
bevisning om, at der var klasseforskel mellem FCM og 
AGF.

- Det her skal fejres. Der var et hold på banen i dag. 
Jeg tæller ikke mange AGF-chancer i hele kampen.

- Det er den mest kontrollerede kamp, vi har haft 
gennem hele sæsonen. Vi mødte et hold i dag, som vi 
fuldstændigt udraderede, siger Kristian Bak.

FC Midtjylland fører i øjeblikket Superligaen med 
seks point ned til FC København på andenpladsen. 
Det ser utvivlsomt godt ud for klubben fra den jyske 
hede, og anføreren lægger da heller ikke skjul på, at 
målet er at spille med om guldet i forårssæsonen.

- Jeg sagde inden kampen mod AGF, at kunne vi 
vinde den, så ville jeg godt snakke med om mesterska-
bet.

- Men jeg ser stadigvæk FCK som den største guld-
favorit. Får vi en god start i den nye sæson, så kan det 
godt blive rigtigt sjovt, siger Kristian Bak.

Midtjydernes cheftræner Glen Riddersholm udde-
ler roser til FC Midtjyllands efterårssæson.

- Det er en god fornemmelse, at vi nu kan læne os 
lidt tilbage og refl ektere over et rigtigt godt 2013. Jeg 
glæder mig over, at vi præsterer så stabilt, som vi gør. 
Vi fremstår modent og erfarent, siger Glen Ridders-
holm.

Stjerner risikerer straf 
for at hylde Mandela
FODBOLD: De to afrikanske fodboldstjerner Didier 
Drogba og Emmanuel Eboue risikerer at blive straff et 
som følge af en hyldest til nu afdøde Nelson Mandela.

Drogba, der spiller for Galatasaray, valgte efter fre-
dagens ligakamp mod Elazigspor at tage sin spiller-
trøje af.

Under Galatasaray-trøjen havde Drogba en t-shirt, 
hvor der stod “Mange tak Madiba”. Madiba var Nelson 
Mandelas klannavn.

Holdkammeraten Eboue valgte også at hylde den 
sydafrikanske anti-apartheid-helt, der døde torsdag i 
en alder af 95 år.

Eboue havde ligesom Drogba iført sig en t-shirt un-
der spillertrøjen. Her stod der “Hvil i fred Nelson Man-
dela”.

Det tyrkiske fodboldforbund oplyser ifølge aviser-
ne Milliyet og Hurriyet, at de to ivorianske spillere nu 
risikerer en disciplinærstraf, da reglementet i tyrkisk 
fodbold forbyder spillere at bære politiske slogans og 
budskaber. Galatasaray vandt i øvrigt hjemmekampen 
med 2-0. /ritzau/


