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SPØRG  
HORSENS

Kort efter krigen 
var der et stort  
fodboldstævne  
i Horsens for alle 
divisionsklubbers 
juniorhold. Hvad 
kan I fortælle om 
dette stævne? 

 BØRGE HULVEI,

 FISKEPARKEN, SNAPTUN  

 

SVAR:  På Idrætsarkivet Hor-
sens fik vi et svar fra Gunner 
Lindbæk Knudsen, der har 
været så venlig - og hurtig - 
at finde informationer frem 
om stævnet via et klubblad 
fra Horsens fS:

- Junior-fodboldstævnet 
fandt sted i Horsens Idræts-
park 3.-5. juli 1946 og var til-
syneladende arrangeret af 
de jyske klubber (formo-
dentligt JBU). Der står ikke 

noget om, i hvilken anled-
ning stævnet blev holdt, for-
tæller idrætsarkivaren.

I en artikel i Horsens Fol-
keblad 4. juli 1946 fortælles 
det dog, at eks-HfS-formand 
Chr. Krüger åbnede stævnet 
med håbet om, at stævnet 
ville blive en årligt tilbage-
vendende begivenhed, og at 
den ville medvirke til en høj-
nelse af fodboldsporten.

DE KØBENHAVNSKE  og aal-
borgensiske deltagere an-
kom til Horsens dagen før 
stævnet og tog en tur til 
Juelsminde, hvor de bl.a. 
var på sejltur til Hjarnø. Vor 
læser vil gerne vide, hvad 
båden hed, men det har vi 
ikke kunnet finde ud af.

Børge Hulvei, der spille-
defor Aalborg Chang, hu-
sker, at alle hold gik med 
musik i spidsen gennem by-
en, og at hans hold sov i Kil-
degade Skoles gymnastiksal. 

De otte deltagere ved 

stævnet var Horsens fS, AGF, 
Esbjerg fB, KB, Randers Fre-
ja, Vejle, AaB og Aalborg 
Chang.

Klubberne spillede efter 
cupsystemet, og Horsens 
lagde ud med at tabe 0-3 til 
AGF og røg derfor videre i 
trøstespillet, hvor de først 
slog Randers Freja 4-3, der-
næst tabte trøstrække-fina-
len med 1-3 til AaB. 

Vinder af turneringen 
blev Esbjerg, der slog Vejle 
5-0 i finalen. Esbjerg havde i 
den første kamp slået Aal-
borg Chang ud - ”efter lod-
trækning”.

I artiklen i Horsens Folke-
blad 4. juli 1946 kunne man 
bl.a. læse, at ”Holdene viste 
sig at være ret jævnbyrdige,  
og man glædede sig over, at 
der i disse unge Hold virke-
lig er Materiale, som senere 
hen vil kunne blive til stor 
Nytte for den jyske Fod-
boldsport, såfremt det blot 
bliver plejet.”

Talenter mødtes i ’46

UDSALG

Glaspriser pr. sæt fra:
Enkeltstyrke980.-
Flerstyrke2480.-

Inkl. hærdning og
antirefleksbehandling og synsprøve

* Pr. stk. - sælges kunmed glas og kan ikke kombineres
med andre tilbud og rabatter.

250 STEL

1 KR.*

ÅBNINGSTIDERNE
Mandag-fredag:..........................10.00-17.30
Lørdag:............................................ 10.00-13.30

Eller efter aftale udenfor åbningstiden

Borgergade 2-4 (Den gamle Erik Eliasen Optik), 8700 Horsens · Tlf. 75 75 10 40

Lindberg • Prodesign • Nine • Kilsgaard • Bellinger
Swarovski • Silhouette • Marc Jacobs • IC Berlin

Paul & Joe • Jimmy Choo • Gant • O.a

Tilmeld dig til nyheder, via

– Se mere på www.bang-olufsen.dk/horsens

Bang & Olufsen Horsens v/Vagns Radio

DRØMMEN ER NÆRMERE,
END DU TROR

Vidste du, at du kan betale kr.
1.000,-/mdr. i 60 mdr. når du
køber for kr. 60.000,- Bang &
Olufsen hos os.

Kontakt os på telefon 70251188
eller besøg os i
Hestedamsgade 3, Horsens

Ønsk tillykke
- kun for private

SEND EN HILSEN I DAGENS ANLEDNING...
Her kan du nemt og hurtigt indsætte tekst og foto på 
private hilsener i forbindelse med fødselsdage, 
eksamen, konfirmation, bryllup og andre festlige 
anledninger.

Sådan gør du: besøg vores selvbetjenings-site 
www.annoncebyg.dk, hvor du i ro og mag kan 
opbygge annoncen med tekst og billede når det 
passer dig bedst. Det er super nemt, og du skal 
blot booke din annonce på annoncebyg.dk 
senest 2 dage før udgivelsen.

Du kan vælge mellem 2 forskellige størrelser på annoncen:
1 sp. (41 mm) x højde 70 mm  ............. kr. 100,- inkl. moms
2 sp. (86 mm) x højde 70 mm  ............  kr. 200,- inkl. moms

Horsens Folkeblad skrev 4. juli 1946 om stævnet, der blev åbnet af musik ved Horsens Garden og 
skulle have haft åbningstale ved borgmester Juliussen, der dog blev forhindret. I stedet blev  
åbningstalen holdt af tidligere HfS-formand, bogholder Krüger.


