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Henvendelser til idrætsarkivet (2) 
 

I løbet af året har der været en del henvendelser pr. mail med spørgsmål til arkivet om 
personer. Her omtales et par af dem: 
 

I september fik arkivet en henvendelse om Hans Mortensen fra FC Horsens og tidligere formand 
for B1940, der i 1992 fik Horsens Folkeblads idrætslederpris 1991. Spørgsmålet gik på, hvilken 
begrundelse der blev givet for tildelingen af prisen.  
Idrætsarkivet har ikke papirer, som kan oplyse begrundelsen, men i Horsens Folkeblad den 23. 
marts 1992 står skrevet om Hans Mortensen:  
hovedformand i 33 år i B1940 og som nu forvalter bolde, spillertrøjer og meget mere, efter at 
klubben er blevet til FC Horsens. (Formodentlig en del af begrundelsen). 
Denne oplysning blev videregivet til spørgeren sammen med en kopi af avissiden fra 1992.  
 

I oktober blev der spurgt på oplysninger om Ingolf Jakobsen, som havde været målmand på HfS 
divisionshold i fodbold i 1970’erne.  
Idrætsarkivet kunne bl.a. oplyse, at Ingolf Jakobsen spillede på HfS' divisionshold fra april 1976 til 
september 1977, og at han opnåede i alt 57 kampe på divisionsholdet.  
 

Besøg fra Holland 
 

52-årige Ronald Heunks fra Utrecht, havde fået den idé, at køre de ca. 800 km fra Holland til 
Horsens for bl.a. at besøge idrætsarkivet. Det skete i weekenden 27.-29. oktober. 
Selvom han ikke var så gammel dengang Bent Schmidt spillede i Holland (1967-1975), var 
interessen for horsensianerens tid i PSV så stor, at han kontaktede Bent Schmidts bror, Niels 
Schmidt, for et besøg i Horsens.  
Søndag formiddag fik Ronald Heunks set alt, hvad idrætsarkivet har om Bent Schmidt, og om 
eftermiddagen havde AC Horsens direktør, Kristian Nielsen, bevilget VIP-billetter til hollænderen 
og Bent Schmidts brødre, Niels og Steen Schmidt, til 1-1 kampen mod FC København. (GLK) 

Niels Schmidt, Jonas Andersen (en god ven af brdr. Schmidt), Ronald Heunks og Steen Schmidt 
foran plancheudstillingen om Bent Schmidt, som den hollandske gæst er en stor fan af.   


