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Dagens portræt

Han har uddannet mange
danske håndboldtrænere
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tp@hsfo.dk

Arne Brogård Terkelsen
Hejnsvig
På torsdag fejrer Arne
Brogård
Terkelsen,
Hejnsvig,
sit 25-års
jubilæum
i Lego-koncernen ved
en reception i lokale 1+2
på Kornmarken-fabrikken
kl. 13-14.30.
Han startede som formrenser på formværkstedet

Jesper Rasmussen,der i dag blandt andet er engageret i Idrætsarkivet i Horsens, uddannede trænere
i Aalborg i 15 år og var formand for DHF’s uddannelsesudvalg i 19 år. 
FOTO: Gunner Knudsen

udvalg fra 1985 til 2004 og
fik DHF’s guldnål, da han
stoppede.
Han har i dag sin sidste
post i DHF som medlem
af et appeludvalg for disciplinærsager, og han er også
næstformand for Jyske
Håndboldveteraner, hvor
hans gamle kollega Niels
Henning Broch-Mikkelsen
fra Belle ved Stouby er
formand.
Det var ikke markhåndbolden i Hornborg som
10-årig, der gjorde Jesper
Rasmussen til en stor mand
i dansk håndbold, men da
han kom på seminarium
i Silkeborg i 1967, startede
en mangeårig karriere
i Silkeborg KFUM, hvor han
blev førsteholdsspiller.
Han nåede også to sæsoner i Sole IF.

i to klubber samtidig, men
det gik fint, og han sluttede
seks år som træner i Voel
KFUM med oprykning fra
serie 1.
Han var træner for Silkeborg KFUM i et år, Herning
fH i to år og skabte to
oprykninger fra serie 1
til 3. division på tre sæsoner
i Ikast FS.
I Bjerringbro fik han sin
eneste nedrykning i 1983.
I 1984 kom Jesper Rasmussen til Horsens Håndboldklub, hvor han var i tre
sæsoner, og i 1988 førte han
Ikast op i 3. division for
anden gang.
Det var hans sidste trænerjob, før han skiftede til
Trænerskolen i Aalborg.

der, og før han havde forladt lokalet, var han blevet
en del af det rutinerede
hold af gamle sportsfolk,
der styrer idrætsarkivet.

Lærer på statsskolen

I 1971 startede Jesper
Rasmussen trænerkarrieren
i Voel KFUM, samtidig med
at han spillede på førsteholdet i Silkeborg KFUM.
Han forstår ikke selv,
hvordan han kunne få det
til at fungere med håndbold

Jesper Rasmussen har
mange familiemedlemmer
i Rask Mølle og Lund, og det
var medvirkende til, at han
flyttede til Horsens i 2007.
Det har han ikke fortrudt.
Han har mødt gamle venner
og fået en del nye venner.
I 2011 tog han ned på
Idrætsarkivet på Gasvej for
at se gamle håndboldbille-

Som lærer har Jesper
Rasmussen arbejdet i Brædstrup, Silkeborg, Kjellerup,
Aalborg og Farstrup, og
han er stadig aktiv lærer på
Horsens Statsskole, hvor
han sammen med sin kone,
Elna, der også er læreruddannet, arbejder med
talblindhed.
Jesper Rasmussen er
stadig fuld af krudt. Bl.a.
samlede han sine gamle
klassekammerater til 50-års
jubilæum i Løsning
i 2012, og han går, cykler og
styrketræner og holder sig
i god form, selv om det
kniber med at løbe på
grund af en skade i højre
knæ.
Jesper Rasmussen har
sønnen Casper, der er 43 år,
og to børnebørn.
Fødselsdagen fejres på
lørdag med en fest for
indbudte på Pejsegården
i Brædstrup.

Fra venstre er det E
 lly Lemvig Andersen fra ”Kultiverne”,
Johan Hundevad Knudsen, Nicolai Andsbjerg Loft, Julie Pedersen,
Ida Lilli Lyndgaard Sørensen og Emil Xenius Koppitz.

En gruppe unge landmænd
fra Odder- og Skanderborg-egnen fik et skulderklap og en økonomisk
håndsrækning til deres
uddannelse på generalforsamlingen i Landboforeningen OdderSkanderborg.
Foreningen uddelte legatmidler på i alt 24.000 kr. fra
Simon Stavballes Legat til
landmænd under uddan-

nelse. Der blev også ydet
støtte til Landboungdom
og foreningen Kultiverne.
Legatmodtagere, som
ikke var til stede/ikke er
på billedet: Morten Thorngaard, Bjørn Gommesen,
Niels Kreutzfeldt Hansen,
Mikkel Nørskov Brauer,
Benjamin Rasmussen,
Ane Katrine Schandorff og
Anizette Merian Jørgensen
von Hallas.

Jesper Rasmussen var både
en dygtig gymnast og en
skrap løber.
Han fik gymnastikken
ind med modermælken,
eftersom hans mor var
elev på Snoghøj Gymnastikhøjskole.
Han var også eliteløber på
1. divisionsholdet i SAK 77
i Silkeborg og Trongården
København. Hans favoritdiscipliner var 1500 og
5000 meter.
Det var dog håndbolden,
der gjorde ham kendt og
anerkendt over det ganske
land.
Jesper Rasmussen var formand for Dansk Håndbold
Forbunds uddannelses-

Børge Villiam Jensen
Børkop
På torsdag fylder Børge Villiam Jensen, Englystparken
1E, Børkop, 90 år.

Hun er gift med Vagn,
og de har to døtre,
Hanne og Tove, samt
to børnebørn.
Fødselaren, der også
har to hunde og to katte,
holder sig i form med
svømning en gang om ugen
i Hovedgård og med
vandreture med Hjerteforeningen i Odder hver
søndag og med Dansk
Vandrelaug i Horsens
hver onsdag.

Jubilæum

Af Tommy Poulsen

Fik DHF’s guldnål

90

Inger Kaa
Vedslet
I dag fylder
Inger Kaa,
Hadrupvej,
Vedslet, Hovedgård, 70 år.

DHF-leder
fra Haurum
og Horsens
fylder 70 år

En af de fremtrædende
ledere i dansk håndbold,
Jesper Rasmussen, Erantisvej i Horsens, runder et
skarpt hjørne på søndag,
når han fylder 70 år.
Han er født og opvokset
i Haurum ved Uldum, og
han tog realeksamen på
Løsning Skole i 1962.
Højdepunktet i hans liv
var de 15 år som rektor for
Danmarks Trænerskole
i Aalborg, hvor mange
anerkendte trænere
i 16 forskellige idrætsgrene
blev uddannet.
Efter 15 år måtte skolen
lukke, fordi den aldrig fik
det blå stempel og anerkendelse fra staten. Aalborg
Kommune betalte i 15 år,
men lukkede kassen, og
så lukkede skolen.
Efter de 15 år i Aalborg
tog Jesper Rasmussen fem
år som lærer og senere
som viceskoleinspektør
på Farstrup Skole i Nibe
Kommune, inden han
i 2007 gik på efterløn og
valgte at flytte til Horsens.

Fødselsdag

HH-træner i tre år

Familie i Rask Mølle

på Kornmarken-fabrikken
og har i alle årene arbejdet
på Kornmarken i forskellige
afdelinger med tilknytning
til formværkstedet.
I dag arbejder han med
forsendelse af forme og
koordinering af forme
imellem modulerne og
formlageret.
Jubilaren beskrives som
en vellidt kollega, der altid
er villig til at give en ekstra
hånd.

Audiens
Kontorassistent i Palsgaard
A/S Karen Jensen,
Juelsminde, og fhv.
logistikassistent i Saint-Gobain Isover A/S Regnar Joe
Fabricius Christensen,
Vejle, takkede dronning
Margrethe for den kongelige belønningsmedalje ved
en audiens på Christiansborg Slot i går.
Ved samme højtidelighed
var følgende blandt dem,

der takkede dronningen for
fortjenstmedaljen i sølv:
Fuldmægtig i Skat Indsats
Bent-Ole Hommelgaard
Kristensen, Randbøl,
social- og sundhedshjælper
i Sundhedscenter Søndergården Grethe Hegaard
Ballegaard, Brædstrup,
og administrativ medarbejder i Hedensted Kommune
Kirsten Vadstrup Hansen,
Stouby.

Bryllup

Legat

Hanne Schjøtt og Henning Pedersen, Rårup, Juelsminde, b
 lev
viet på Hedensted Rådhus i går. 
Foto: Knud E Fotografi, Hedensted

Husk
Det er gratis at få bragt
omtale og foto i forbindelse
med mærkedage, ansættelser og andre særlige begi-

venheder på navnesiderne
i Folkebladet.
Døds- og takkeannoncer
bringes mod betaling.

