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Vi bevæger
Esbjerg
Sport & Event Park Esbjerg udvikler
sig hele tiden for at følge med trenden
inden for idræt, sport og motion,
både på motions- og eliteplan.

De lokale idrætshelte

Mathias, Jacob “Lungi” og Elma udlever drømmen
som professionelle sportsudøvere

I partnerskab med SEPE

En god forretning for kommunens foreninger
UDGIVET AF SPORT & EVENT PARK ESBJERG
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Vi følger Sport & Event
trenden Park Esbjerg
VI BEVÆGER
ESBJERG
I Esbjerg har vi, sagt i al beskedenhed, nogle af
landets bedre faciliteter til at dyrke idræt og
motion uanset niveau, alder og organisering.
Som driftsherre på Esbjerg Kommunes sportsanlæg sætter vi hos Sport & Event Park Esbjerg en
stor ære i at drive og udvikle moderne og fleksible
idrætsfaciliteter, så Esbjergs borgere kan leve en
aktiv livsstil.
For at optimere udnyttelsen af vores idrætsanlæg,
skal vi konstant tiltrække og understøtte alle
brugergrupper. Det er derfor vigtigt, at vi kontinuerligt holder øje med, hvordan trenden blandt
vores brugergrupper udvikler sig.
Traditionelt har det været foreningerne, der har
fyldt det hele i hallerne og på banerne. Men i de
senere år er selvorganiseret idræt blevet en stadig
større gruppe, som vi også skal kunne facilitere.
Det har krævet nye og anderledes tilgange til vores
arbejdsdag og organisation. Dog er foreninger
stadig den primære brugergruppe.
Man kan sige, at det ikke længere er nok at drive
rammerne for sportsudøverne. Nu skal vi både
drive rammerne og til en vis grad skabe indholdet.

”Vi har derfor udviklet et
koncept som henvender sig
til den selvorganiserede
målgruppe”

Børn og unge har foreningerne godt fat i og de
benytter således vores anlæg i stor stil. Men voksne,
seniorer og grupper med særlige problemer/behov
dyrker ofte idræt uden at være organiseret i en
forening. Dette kræver andre løsninger og en mere
fleksibel tilgang til faciliteter.
Vi har derfor udviklet et koncept, som henvender
sig til den selvorganiserede målgruppe.
Under navnet PULS Sport & Motion tilbyder vi
adgang til vores faciliteter så som badminton,
squash, padel, flexfodbold, motionsrum, mountainbike, svømning m.m. - på individuel basis med
booking fra gang til gang.
Herved udnytter vi både kapaciteten på vores
anlæg og opfylder brugernes ønsker om individuelle muligheder.
Herudover arrangerer vi større events, ofte i
samarbejde med kommunens foreninger, f.eks.
Bikechallenge, Extreme og Kids Challenge eller
Esbjerg City Half, hvor vi får aktiveret rigtig
mange borgere.
Vi vil også i fremtiden leve op til navnet Sport &
Event Park Esbjerg, hvor vi udvikler byens idrætsanlæg og bevæger Esbjergs borgere med events og
oplevelser samt understøtter foreninger, både med
faciliteter og aktiviteter.
Niels Bækgård
Direktør
Sport & Event Park Esbjerg
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Partnerskaber giver gode
resultater til fælles glæde

DET GODE
PARTNERSKAB
I løbet af året foregår der mange forskellige events
og aktiviteter på de anlæg som Sport & Event Park
Esbjerg (SEPE) driver. Disse events og aktiviteter er
helt grundlæggende bygget op på fem forskellige
måder:
•

Events og aktiviteter som SEPE gennemfører
100% selv

•

Events og aktiviteter som SEPE gennemfører
med hjælp fra foreninger

•

Events og aktiviteter som er lavet i partnerskaber, hvor arbejdet og et eventuelt over-/
underskud deles lige

•

Events og aktiviteter som foreningerne ejer,
hvor SEPE hjælper til

•

Events og aktiviteter som foreningerne selv
gennemfører 100%

Hver gang der søsættes en ny event eller aktivitet,
overvejer vi, om det giver mening at lave dette i et
partnerskab. Hvis det er muligt, og giver mening,
er det den vej, vi helst vil gå. I nogle tilfælde er
foreningerne ikke interesseret i et partnerskab,
da der med et partnerskab følger et ansvar og en
risiko ved et eventuelt underskud.
Der er således events, hvor et partnerskab bliver
fravalgt, da foreningerne hellere vil arbejde til en
fast pris. Dette er tilfældet i arrangementer som
Bierfest, Extreme Challenge, Kids Challenge og Bike
Challenge

Denne model har alle tre år
givet et overskud til Esbjerg
Atletik og Motion

To eksempler, hvor foreningerne har valgt et
partnerskab, er ”Vandvaks Svømmelejr”, som
i partnerskab med Esbjerg Svømmeklub bliver
afholdt i Svømmestadion Danmark i skolernes
sommerferie og ”Esbjerg City Half”, der i partnerskab med Esbjerg Atletik og Motion afvikles midt i
august måned.
Vandvaks Svømmelejr har været arrangeret i
et partnerskab siden 2014 og havde i 2019 312
deltagere fordelt over tre uger. Partnerskabet er
skruet sådan sammen, at SEPE og Esbjerg Svømmeklub deler et over-/underskud. Begge parter stiller
med en tovholder. SEPE står for facilitetsdelen og
Esbjerg Svømmeklub står for den mere teoretiske
del. Derudover stiller Esbjerg Svømmeklub med
alle undervisere og hjælpere, som bliver aflønnet
inden et over-/underskud deles.
Esbjerg City Half har været arrangeret i et partnerskab siden 2017 og havde i 2019 små 1.000 løbere.
Begge parter forventer dog endnu flere deltagere
i 2020. Partnerskabet er skruet sådan sammen, at
SEPE og Esbjerg Atletik og Motion deler et over-/
underskud ligeligt. Begge parter stiller med
ensartede ydelser i form af en eventkoordinator.
Derudover betales der leje af faciliteter og øvrige
lønninger til SEPE, mens Esbjerg Atletik og Motion
får betaling for det antal hjælpere, de stiller med.
Denne model har alle tre år givet et overskud til
Esbjerg Atletik og Motion.
En af de helt store fordele ved partnerskaberne er
markedsføringen af arrangementet. Både Vandvaks Svømmelejr og Esbjerg City Half er rettet mod
foreningernes primære målgrupper, børn, der skal
lære at svømme og motionsløbere.
Udover, at bidrage økonomisk til foreningernes
og SEPE’s drift, er begge arrangementer med til at
skabe liv og aktivitet på de anlæg SEPE driver.

Løbet kan få voksne mænd
til at græde af fortvivlelse.
Den gamle kliché om blod,
sved og tårer udleves om
noget sted her.
Fakta
Esbjerg City Half blev afholdt første gang i 2017. På bare
3 år har løbet fået mere end 1000 deltagere.
Det stopper ikke her. Målet er at nå væsentligt flere
deltagere i 2020.
I partnerskab med Esbjerg Atletik & Motion skal det nok
lykkes.

Lokale
idoler
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MEGET FRITID,
MEN INGEN FRIHED
Interview med to af EfBs lokale profiler Mathias
Kristensen og Jacob “Lungi” Sørensen om livet som
professionelle fodboldspillere i den lokale klub

Hvornår startede I med at spille fodbold?
Lungi:
Jeg startede som 2-3 årig på ”Små fødder” i EfB. Min
far arbejdede jo i EfB, så det var ligesom naturligt.
Da jeg blev lidt ældre, skiftede jeg til SGI, for det var
jo der, alle kammeraterne spillede. Da jeg så skulle
spille U11, flyttede jeg tilbage til EfB og har spillet
der siden.
Mathias:
Jeg startede i Næsbjerg, da jeg var 3-4 år, men til
at starte med, var jeg ikke specielt interesseret i
at spille fodbold. Når min mor kom for at se mig
spille, kravlede jeg ofte rundt i træerne omkring
banen i stedet for.
Men pludselig kom interessen og forståelsen, og
så blev jeg bare vild med at spille. Min far kendte
Lungi senior, så fra U11 rykkede jeg til EfB, hvor jeg
har spillet siden, det var bare oplagt.

Hvordan er det at leve af sin hobby?
Lungi:
Det er sjovt, det er bare vildt fedt at leve af det,
man elsker at gøre.

Fakta
Mathias og Jacob er to Esbjerg drenge, der er blevet
professionelle i Esbjerg fB

Navn: Jacob ”Lungi” Sørensen
Alder : 21 år
Fødeby: Esbjerg
Første fodboldklub: EfB (2-3 år ”små fødder”)
Navn: Mathias Kristensen
Alder: 22 år
Fødeby: Næsbjerg
Første fodboldklub: Næsbjerg NRUI (3-4 år)

Mathias:
Det er en fornøjelse. Vi er vel lidt privilegerede, at
vi kan leve af vores hobby.
Når jeg snakker med venner som arbejder og læser,
så går det rigtigt op for mig, hvor privilegerede vi
egentligt er. Vi må bare huske at nyde det i hverdagen.

Hvornår vidste I, at I ville leve af at spille
fodbold?

Hvilken træner har betydet mest for jeres
udvikling som fodboldspiller?
Lungi:
Generelt har EfB en rigtig god ungdomsafdeling
med mange gode trænere. Men specielt Rene, som
er træner på U19, har givet mig et spark i den rigtige retning, og fået lært mig noget om vinderkultur.
Mathias:
I ungdomsårene bliver man godt skolet i EfB, men
der sker alligevel noget ekstra, når man kommer
på U19 - så bliver der mere fokus på at vinde. Samtidig bliver man hele tiden matchet/udfordret.
Hvis man er god nok til U19, selv om man kun er
16, så spiller man med der.

Hvis I kunne bestemme, hvordan skulle
profilen på en cheftræner i EfB se ud?
Lungi:
Der er ikke nogen speciel trænerprofil, jeg gerne
vil have. Det skal bare være en vindertype, der kan
give os et spark i r…., når det er nødvendigt. En god
motivator, som samtidig vil spille fodbold, ikke
bare stå defensivt eller losse fodbold.
Mathias
Det er jeg enig i, vi skal have en, der kan motivere
og vil have os til at spille fodbold. Det er jo det, vi
har gjort op gennem ungdomsrækkerne.

Kan I mærke, at det betyder noget for jeres
fans at have lokale spillere på holdet?
Lungi:
Hmm, det har jeg ikke rigtigt tænkt over.
Mathias:
Jeg kan godt mærke det. Tilhængerne virker glade
for og måske også lidt stolte af, at der er så mange
lokale spillere på holdet.

Lungi:
Det har jo nok altid været en drøm. Det er det vel
for de fleste, som er vilde med at dyrke en sport,
men det er egentligt ikke noget, jeg er gået bevidst
efter. Det er kommet lidt efter lidt og efterhånden
blev det en reel mulighed.
Mathias
Ja, det er det samme for mig. Det er vel noget alle,
der starter med at spille fodbold, drømmer om?

“Vi er vel lidt priviligerede,
at vi kan leve af vores hobby”
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Lokale
idoler

Når I spiller, kommer der mange kommentarer fra tilskuerpladserne. Er det noget, I
lægger mærke til?

Lungi:
Nej, man hører ikke enkelte kommentarer fra
tilskuerne. Man er nærmest i en ”boble” mens
man er på banen - fuldt koncentreret. Men med
en høj puls, falder træfsikkerheden, så en ellers
nem aflevering ikke rammer, og man kommer til
at se fjollet ud. Heldigvis hører man det ikke, når
tilskuerne kommenterer det.
Mathias:
Man kan godt høre om publikum er tilfredse eller
utilfredse. Det er helt i orden, vi ved jo godt selv,
når vi laver noget godt eller skidt, og det er da bare
fedt, at publikum lever med i kampen. Alle er jo
lidt misundelige på Brøndby. Deres fans er jo fantastiske, følger dem overalt, lever med i kampen
synger og støtter dem – det er bare fedt.

Mathias
Når vi ikke træner, bruger vi meget tid på at spille
PlayStation eller går i biffen med holdkammeraterne.

Ser I anden sport i Esbjerg, dame- og herrehåndbold eller ishockey?
Lungi:

Jeg går engang i mellem til ishockey, fordi jeg kender nogen af dem, der spiller, men ellers ikke.
Mathias:
Nej, det er sjældent, jeg kommer ud og ser andet
sport.

Hvem er jeres idoler?

Lungi:
På kort sigt er det helt klart målet at undgå nedrykning med EfB. Det er det vigtigste lige nu. På
et senere tidspunkt kan det da være, at jeg skal se
på om muligheden for at prøve mig selv af på et
højere niveau, er til stede. Det vil tiden vise.
Mathias:
Mit mål er på kort sigt at gøre det godt på EfBs
førstehold. Så er der selvfølgelig en drøm om udlandet, som det vel er for de fleste danske fodboldspillere - at prøve sig af på et højere niveau.

Lungi
Jeg har ikke rigtigt nogen idoler mere, men da
jeg var yngre var det Ronaldinho, Messi og Daniel
Agger - jeg er jo Liverpool fan.

Hvor ser du dig selv om 5 år?

Lungi
Det var fedt at rykke op fra 1 div., men den største
succes er helt klart bronzen, vi vandt sidste år.

Mathias:
Man må bare gøre sit bedste lige nu. Så må vi se
om det er godt nok til, at jeg kan komme afsted på
et eller andet tidspunkt.

Hvad laver I, når I ikke træner og spiller
fodbold?
Lungi
Jeg slapper af, spiller e-sport, PlayStation m.m. Det

”Man kan jo blive skadet i
morgen og så kan den
karriere være forbi”

lyder umiddelbart fantastisk, men vi er i virkeligheden meget begrænsede.
Man kan sige at ”vi har meget fritid, men ingen
frihed”. Vi må ikke bruge fritiden, som vi vil.
Vi skal restituere og undgå skader, så der er mange
ting, vi ikke kan foretage os.

Hvad er det næste mål i jeres fodboldkarriere ?

Lungi
Jeg laver simpelthen ikke mål eller karriereplanlægning – man kan jo blive skadet i morgen og så
kan den karriere være forbi. Jeg prøver bare at spille, så godt jeg kan, undgå skader og lade tingene
udvikle sig. Så må vi se, hvor det bærer hen.
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Mathias:
Det er lidt det samme, men ellers Ronaldinho og
Barcelona. Det var fedt at se ham med bolden og
den måde han bevægede sig på.

Hvad er jeres største succes og skuffelse.
Succesen først?

Mathias
Bronzen sidste år.

Og den største skuffelse?
Lungi
Nedrykningen til 1. div. var forfærdelig og påvirkede ikke kun os, men rigtigt mange i klubben.
Mathias
Nedrykningen var frygtelig, alle var ramt og der
var virkelig en trist stemning.

En sidste kommentar ?
Vi elsker bare at spille fodbold.

”Vi elsker bare at spille fodbold”
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Vi udvikler

Esbjerg

UDVIKLINGSPLANER
Sport & Event Park Esbjergs misson er at drive og
udvikle moderne og fleksible faciliteter, der skaber
en aktiv livsstil, oplevelser og glæde for borgerne i
Esbjerg Kommune.
SEPE har ansvaret for følgende anlæg/faciliteter:
•

Bramming Kultur- & Fritidscenter – herunder
Bramming Svømmehal

•

Veldtofte Idrætspark

•

Guldager Idrætscenter

•

Gl. Vardevej – herunder Esbjerg Badmintoncenter, Blue Water Arena, Blue Water Dokken,
Granly Hockey Arena, Esbjerg Atletikstadion,
cricketanlæg, curlinghal, tennisbaner, padel
og flexfodbold

•

Svømmestadion Danmark og Esbjerg Spa &
Wellness

Vi har lavet udviklingsplaner for alle de anlæg
vi driver. Planerne er lavet i tæt samarbejde med
vores forskellige interessenter - kunder, brugere,
medarbejdere og selvfølgelig Esbjerg Kommune.
Vi bruger planerne strategisk, dels for at sikre
at vi har langsigtede planer, så vi undgår uhensigtsmæssige knopskydninger i forhold til de
anlæg vi driver, men også for at kunne tage højde
for og være på forkant af den løbende udvikling,
der er indenfor idrætsområdet.
Planerne er dynamiske og de bliver jævnligt
opdateret og justeret, når der opstår nye ideer og
trends indenfor området.

Skaber en aktiv livsstil,
oplevelser og glæde for
borgerne i Esbjerg

Udviklingsplanerne understøtter de forskellige
strategier, man arbejder med i Esbjerg Kommune.
De anlæg vi driver, er meget forskellige, og vi har
derfor forskellige fokuspunkter på anlæggene.
I Veldtofte Idrætspark har vi f.eks. fokus på både
foreningsidrætten og selvorganiseret idræt.
På anlægget skal vi kunne rumme den mangfoldighed, der er i foreningslivet, og de behov lokalbefolkningen i området har.
De lokale klubber og aktører har været inddraget
i arbejdet med at udvikle anlægget, hvor de har
kunnet komme med deres ønsker og ideer.
I den udviklingsplan, vi har udarbejdet for
Veldtofte Idrætspark, har vi på baggrund af disse
ønsker og ideer bl.a. et forslag til at forbinde Veldtofte Idrætspark med EFI-hallerne, som Esbjerg
Firmaidræt driver.
På denne måde kan Esbjerg få et center, med tre
idrætshaller under samme tag (se model på modsatte side).
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Vision
for Veldtofte.
Tre haller under
samme tag
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Et Lokalt
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“JEG LEVER
EN DRØM”
Interview med Elma Halilcevic. En af de få lokale piger
som har spillet sig til en kontrakt med Team Esbjerg

Hvornår startede du med at spille håndbold?
Jeg var 8-9 år og startede fordi flere af vennerne
begyndte med at spille håndbold. Det var sjovt og
det viste sig, at jeg kunne finde ud af det.

Hvordan er det at leve af sin hobby?
Jeg føler lidt, at jeg lever i en drøm. Jeg har taget
et sabbatår fra uddannelserne og det er virkelig
en drøm, der er gået i opfyldelse. Det er bare mega
fedt at kunne koncentrere sig om at spille med
gode medspillere, som hjælper og vejleder mig
med skudvarianter, taktik osv. Så har vi en god
træner i Jesper, som både træner hele holdet, og
samtidig hjælper spillerne individuelt.

Hvornår vidste du, at du ville leve af at spille
håndbold ?
Det er vel en drøm alle sportsudøvere har på et
eller andet tidspunkt, men da jeg kom på kredsholdet som U14 og senere på forskellige ungdomslandshold blev det jo mere og mere sandsynligt.

Hvilken træner har betydet mest for din
udvikling som håndboldspiller?
Der er ikke en bestemt træner, som har gjort mere
end andre – det er mange forskellige. Jeg har jo
også spillet både fløj og playmaker.

Det er vel en drøm alle
sportsudøvere har på et
eller andet tidspunkt

Tror du det har betydning for tilhængerne at
have lokale spillere på holdet?
Ja, og det blev specielt tydeligt, da Mose kom tilbage efter skaden. Da kunne jeg virkelig mærke
at publikum godt kan lide lokale spillere. Hun
fik kæmpe støtte fra tilskuerne, det var dejligt at
opleve.

Når I spiller, kommer der mange kommentarer fra tilskuerpladserne, er det noget I
lægger mærke til?
Man bemærker ikke kommentarer fra tilskuerne,
mens man er på banen, der er man fuldt koncentreret. Men når man sidder på udskiftningsbænken, kan man ikke undgå at høre en stor del af
kommentarerne.

Hvad er dit næste mål med din håndbold?
På kort sigt er mit mål mere spilletid, og jeg glæder
mig vildt til de næste par måneder. Med alle de
mange kampe, så bliver der helt sikkert mere
spilletid til mig.

Hvor ser du dig selv om 5 år?
På længere sigt (4-6 år) er landsholdet mit mål.
Men der er jo hele tiden risikoen for skader. Det er
ikke noget man tænker på, når man spiller, men
risikoen er der jo. Bare se Anette og det var endda
til træning.
Men ud over håndbolden skal jeg sikkert læse noget med økonomi, så jeg har noget at falde tilbage
på, når jeg er færdig med at spille håndbold.

Hvad laver du, når du ikke træner og spiller
håndbold?
Min fritid går med familie, venner og fritidsjob et
par timer om ugen. Meget hygge og brætspil som
for eksempel Partners (Ludo to og to) men også en
del TV både serier og film.

Ser du andet sport i Esbjerg f.eks. fodbold,
herrehåndbold eller ishockey ?
Ja, det gør jeg. Når jeg kan få det passet ind i vores
program, tager jeg en gang imellem ind og ser
herrehåndbold.

Hvem er dit idol på en håndboldbane?

“SIOFOK det var træls...”

Da jeg var yngre var Mikkel Hansen mit idol. I dag
er det Sanna Solberg, hvis man kan kalde det et
idol. Hun er måske nærmere en mentor eller læremester, for jeg lærer utroligt meget af hende.

Din største skuffelse og største succes?
Den største skuffelse var helt klart finalen mod
SIOFOK som vi tabte. SIOFOK det var træls....
Men jeg er jo også bare en dårlig taber

☺

Den største succes var til gengæld uden tvivl danmarksmesterskabet sidste år, også selv om jeg ikke
spillede så meget i slutspillet.

Fakta
Elma er professionel håndboldspiller hos Team
Esbjerg

Navn: Elma Halilcevic

Det var bare så fedt at vinde – det er jo det, det
hele gælder om.

Alder : 19 år

En sidste kommentar

Fødeby: Esbjerg

Det vigtigste er at vinde.

Første håndboldklub: SAGU (Skads-Andrup)
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100 ÅR MED BAT
OG GÆRDE

TO
IDRÆTSKLUBBER
FYLDER 100
ÅR I 2019

Hver mand ”erlagde” 10 kr., således klubben fik en
startkapital, og EB98 forærede ”Vestjyden” resterne
af dens cricketudstyr.
Klubben var en realitet og første bane var på
Strandskovens fodboldbane.
I 1948 blev den nuværende cricketbane på Gl. Vardevej taget i brug. I 1976 fik man klubhuset med
indendørs kastegård.
Her har klubben gennem årene haft både op- og
nedture. Størst succes havde man i 1980’erne, hvor
det blev til danske mesterskaber i 1985, 1987 og
1990, mens der var andenpladser i 1984, 1986 og
1989.
Selvom cricketsporten de seneste ti år har haft det
svært i Danmark, har Cricketklubben Vestjyden
formået at holde et stabilt medlemstal og sportsligt niveau.
Førsteholdet (herre) spiller p.t. i landets bedste
række, og niveauet i klubben er de senere år løftet
for både ungdoms- og seniorholdene.
Tilbage i juli 1919 samledes en halv snes unge
mennesker i Poulsens Konditori for at diskutere
situationen for cricket i Esbjerg.
Man var ikke tilfreds med forholdene i EB98. Fodbolden fik, efter deres mening, lige lovlig meget
fokus fra bestyrelsen. Det var næsten umuligt at få
en bane, og det kneb ligeledes med udstyr.

Klubben vil gerne forblive i Elitedivisionen på
seniorniveau, og har et mål om at få flere unge
esbjergensere i gang med at spille cricket, så der
også spilles cricket i Esbjerg om 100 år.

HURTIGERE, HØJERE
OG LÆNGERE I 100 ÅR
Atletikken i Esbjerg kan spores helt tilbage til
sportsstævner i Tivoli på Gl. Færgevej så tidligt som
i 1910/12, og i 1919 blev Esbjerg Atletik Forening
stiftet. I første omgang var det kun for mænd, indtil 1931, hvor man oprettede en kvindeafdeling.
Esbjergs første stadion blev indviet i 1929. Her var
gode faciliteter til atletikken og fodbolden med
fodboldbane, løbebane samt bane til kuglestød,
højde-, længde- og stangspring. Stadion var dengang placeret, hvor Blue Water Arena ligger i dag.
Det nuværende atletikstadion blev taget i brug i
1949, hvor man delte fodbold og atletik op, således
det gamle stadion blev dedikeret udelukkende
til fodbold, mens atletikstadion primært var til
atletik.
Milepæle i atletikklubbens 100 årige historie er
mange, her er de seneste :
• 1982 klubben byggede sit eget klubhus ved
Atletikstadion
• 1985 blev der lagt kunststofbelægning på
Atletikstadion
• 1993 blev løbebanen udvidet med 2 løbebaner
og Atletikstadion blev Danmarks første med 8
løbebaner
• 1994 DM i Atletik afholdes i Esbjerg

Diskussionen endte med at man startede en ny
cricketklub, som fik navnet ”Cricketklubben Vestjyden”.

a

• 2006 sammenlægges Esbjerg Atletik Forening
med Esbjerg Motion med navnet Esbjerg Atletik og Motion

Klubben fejrede dagen med reception i klubhuset og en
stor fest på ECH med 215 deltagere heriblandt mange
tidligere trænere og ledere samt nuværende og tidligere
medlemmer, der i dag bor spredt over hele landet.
EAM blev i forbindelse med 100 års dagen tildelt DM
i Atletik, som blev afholdt på Esbjerg Atletikstadion i
dagene fra 26.-28. juli 2019. Et godt arrangement som
fik ros fra alle sider. Og endnu to danske mesterskaber kom til ved Hans Barret i hammerkast og Brian
Nielsen i vægtkast.
Og nu er det så tid til igen at løbe fremad....

• 2019 DM i Atletik afholdes i Esbjerg
• 2019 fylder EAM 100 år

Esbjerg Cricket Klub “Vestjyden” blev stiftet for 100
år siden, d. 2. juni 1919

Og gennem årene har EAM vundet medaljer ved et
hav af mesterskaber - DM, VM, EM og Paralympiske
Lege osv.
Esbjerg Cricketklub fejrede 100-års jubilæet med reception, cricketturnering og fest med livemusik.

Esbjerg Atletik & Motion
blev stiftet for 100 år siden
d. 18. september 1919

Sport & Event
Park Esbjerg
FUN FACTS

Is skal der til
• I 1959 åbnede Danmarks første kunstfrosne isstadion i Esbjerg
• I 1974 fik vi Danmarks første isstadion i en oppustelig boblehal
• I 1976 fløj boblehallen afsted i en storm
• Samme år (1976) byggede Esbjerg Kommune en ny ishal
• Syv ishockeymesterskaber og utallige sølv- og bronzemedaljer
senere fik Esbjerg i 2019 Danmarks flotteste is-arena
En hel hal x 10
• Stadionhallen kostede 6 mio. kr. i 1968. Ombygningen af Stadionhallen til Blue Water Dokken kostede 60 mio. kr. i 2010
Vand
• Svømmestadion Danmarks rummer 4.200.000 liter vand (det årlige
vandforbrug for ca. 140.000 personer)
• Der er mere end 4 km vandrør og 35 km el-kabler i Svømmestadion
Danmark
• I konkurrenceafdelingen skiftes der 50.000 m³ luft i timen
Græs
• SEPE driver og drifter 268.000 m2 græsbane på anlæggene i Veldtofte,
Guldager og Gl. Vardevej
SEPE - en næsten 100 år gammel institution
• Esbjerg Idrætspark (EIP) blev stiftet den 2. februar 1926 med det formål at skaffe Esbjerg by et stadion
• EIP skiftede i 2008 navn til Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) da udviklingen havde medført, at man beskæftigede sig med meget andet
end at drive idrætsanlæg
• SEPE arrangerer i dag flere årlige sports- og kulturevents som:
Extreme Challenge, Bike Challenge, Esbjerg City Half, Bierfest,
Wandering Dead, Energifestival m.m.

