Horsens Idrætsarkiv
Beretning for 2009
2009 blev et år med ondt og godt.
Vi blev meget kede af det, da vi i januar modtog meddelelsen om Henning Hansens død. Henning
havde været med lige fra starten i 1995 og han udførte et kæmpe arbejde for arkivet. Orden og
præcision var hans varemærke, suppleret med et til tider iltert temperament. Hans ”systemer” tyder
vi til igen og igen.
Han vil blive husket meget længe.
Heldigvis er der nye på vej. Gunner Lindbæk Knudsen, tidligere fodboldspiller, har meldt sig under
fanerne og er gået i gang med EDB registrere alle vore skemaer over modtagne ting.
I årets forløb har vi haft besøg af HfS veteraner, som startede deres sæson her. En klasse fra
Horsens Gymnasium har også været her.
Ingvar Nørgård, kulturudvalget, havde modtaget en henvendelse fra Sverige om to HfS atletikpiger.
Sammen fandt vi i arkivet det efterlyste.
Vi deltog i Industrimuseets julearrangement. Det var som vanligt en stor succes.
Ved årets uddeling af byrådets idrætspriser havde vi lavet en udstilling.
Horsens Kommune har flere lokalarkiver, der indgik i en fælles EDB aftale. Vi søgte om optagelse
og kulturudvalget godkendte vor optagelse.
Ved SfHo’s repræsentantskabsmøde deltog vi med 2 mand.
Årets problem har været EDB systemet. Vi glædede os over den nye ”maskinpark”, men systemet
svigtede. Gang på gang virkede det ikke. Nu ser det lidt lysere ud – vi håber det varer ved.
Vi har fået en del nye arkivalier. CERESPOKALEN der gennem 60 år har været tildelt årets
idrætspræstation er udgået. Arkivet har overtaget pokalen, der nu kan ses i vor afdeling ”HALL of
FAME”.
Fra HG – Horsens Gymnastikforening – har vi modtaget 3 gamle faner, gamle rekvisitter og
præmier.
Da HfS gamle klubhus skulle vige for det nye stadion og dermed rydde op, gik Paul Høj – den
gamle cricketspiller – i gang. Han fik samlet en række præmier lige fra 1915 og frem. Paul Høj har
udarbejdet en historisk oversigt over præmierne. For at præmierne kan få den rette placering
skulle vi bruge et glasskab. Vi fik Produktionsskolen til at udarbejde et forslag. Forslaget blev
godkendt og Cricketsportens Venner betalte ”gildet”.
I 2009 havde idrætsarkivet 604 besøgende.
Vi har ved udgangen af 2009 registeret 11.202 billeder.
Idrætsarkivet har i 2009 modtaget følgende:
Foreningsbøger: 2 stk.
Præmie 107 stk.
Programmer: 7 stk.
Billeder: 16 stk.
Bøger: 7 stk.
Emblemer: 28 stk.
Jubilæumshefter: 1 stk.

Rekvisitter: 1 stk.
Avisudklip (gamle) 81 stk.
Medlemsblade: 4 stk.
Foreningsfaner: 3 stk.
Videobånd: 4 stk.
Scrapbøger: 1 stk.
Diverse: 26 stk.
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