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Beretning 2017
I 2017 registrerede Horsens Idrætsarkiv 1.968 besøgende, hvilket var en tilbagegang på et par
hundrede i forhold til året før. Til gengæld var der en stigning i samme størrelsesorden mht.
indleverede effekter, hvor arkivet fik tilført samlingen 1.267.
Arkivets normale åbningstid er søndag 11-14 og tirsdag 9-15. De 920 besøg var på søndage, inkl.
udvidet åbningstid på industrimuseets ’8700 gratisdag’ i januar og museets juleweekend i december.
580 besøgte arkivet på tirsdage i åbningstiden, og 468 besøg var udenfor den normal åbningstid
f.eks. industrimuseets 40 årsdag.
Idrætsarkivet var vanen tro repræsenteret med en plancheudstilling, da Horsens Kommune
hædrede byens idrætsfolk på rådhuset den 30. januar 2017. Udstillingen markerede bl.a. to
begivenheder indenfor HFS og Horsens-idrætten: 100-året for byens første danske mesterskab,
vundet i hammerkast af August Olsen, og 50-året for fodboldspilleren Bent Schmidt Hansens
modtagelse af Ceres Pokalen, som han fik for sin A-landsholdsdebut og sin medvirken i HFS
oprykning til 1. div. i 1966.
I april meldte Jimmy Sørensen sig som ny frivillig i arkivet. Han er tidligere ekspedient i en sportsforretning og driver nu en web-butik, hvor han køber og sælger antikvariske publikationer m.m. om
sport.
Jimmy Sørensens interesse for gamle idrætsting kom hurtigt arkivet til gode, da han skænkede to
gamle plakater fra lokale idrætsbegivenheder. Den ene er fra en fodboldkamp i 1923 mellem HFS
og AaB, mens den anden er fra Horsens Idrætsparks indvielse i 1929. De er nu arkivets ældste
plakater.
Den 24. juni havde arkivet for tredje år i træk en plancheudstilling i fanzonen i timerne op til
Speedway Grand Prix’et på Casa Arena. Udstillingen ’Speedway og Horsens’ blev flittigt besøgt af
motorcykel-interesserede. Som noget nyt var udstillingen med under tribunen dagen før, da der var
prøvekørsel af banen, og fri entre for publikum. Et udpluk af plancherne var også hængt op i ’Kuben’
på Søndergade, hvor de deltagende speedwaykørere blev præsenteret.
Sidst i oktober kørte Ronald Heunks ca. 800 km. fra Utrecht bl.a. for at se, hvad arkivet har om Bent
Schmidt Hansen, der spillede for PSV Eindhoven i Holland i årene 1967-1975. I selskab med Bent
Schmidts to brødre, Steen og Niels Schmidt, besøgte hollænderen arkivet, og bagefter overværede
de sammen superligakampen mellem AC Horsens og FCK på Casa Arena.
I november fik idrætsarkivet en indbydelse fra Danmarks Idrætsforbunds Museum om deltagelse i
museets idrætshistoriske netværk. Netværket har først og fremmest medlemmer fra DIF’s
specialforbund, men ’da man er opmærksom på, at der flere steder i landet lokalt foregår et stort
arbejde på det idrætshistoriske område, har museets bestyrelse besluttet at invitere repræsentanter
fra disse initiativer med i netværket’. Undertegnede repræsenterer Horsens Idrætsarkiv i netværket,
som vil afvikle et idrætshistorisk seminar den 12. april 2018 i Idrættens Hus i Brøndby.
I årets løb besvarede arkivet en række forespørgsler om lokale idrætsfolk og en enkelt om en
gammel medalje fra DM i holdgymnastik fra 1917.
I 2017 modtog Horsens Idrætsarkiv 1.267 effekter, fordelt således efter emner:
Audio og video: 4 stk.
Avisudklip: 222 stk.
Beklædning: 8 stk.
Billeder: 455 stk.
Bøger og hæfter: 24 stk.

Foreningspapirer: 64 stk.
Hædersbevisninger: 5 stk.
Medlemsblade: 344 stk.
Plakater: 11 stk.
Programmer: 41 stk.

Præmier og emblemer: 45 stk.
Rekvisitter og
diverse effekter: 18 stk.
Sange og tegninger: 17 stk.
Scrapbøger: 9 stk.

Tallene for antal indleverede effekter har de tre seneste år været:
2015: 1.027

2016: 1.020

2017: 1.267

I alt havde idrætsarkivet registreret 13.634 billeder ved udgangen af 2017.
Tallene for antal besøgende har de tre seneste år været:
2015: 1.917

2016: 2.171

2017: 1.968

Horsens Idrætsarkiv takker alle, som har støttet op om arkivet i 2017. En speciel tak til Horsens
Kommune, Danmarks Industrimuseum, Skysolution ApS 8382 Hinnerup, Cricketsportens Venner i
Horsens, Horsens Produktionshøjskole og Sport Horsens.

Horsens den 10. januar 2018

Gunner Lindbæk Knudsen
Horsens Idrætsarkiv

SPEEDWAY GRAND PRIX 2017

FRA HOLLÆNDEREN RONALD HEUNKS’ BESØG I ARKIVET:
NIELS SCHMIDT, JONAS ANDERSEN, RONALD HEUNKS OG
STEEN SCHMIDT.

