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TO GAMLE PLAKATER TIL SAMLINGEN
Fra Byarkivet i Horsens har idrætsarkivet overtaget to næsten
hundred år gamle bokse- og brydeplakater fra 1922 og 1924.
Plakaten på billedet til højre er nu idrætsarkivets ældste. Den er fra 1922,
da HFS havde brydning og boksning på programmet, og plakaten er om et
stævne på Horsens Theater. Her kunne publikum opleve hjemmesejre til
byens to første jyske mestre i boksning Thyge Petersen og Henry Petersen
(kaldet Bantamsmeden), og til Edvin Jørgensen i brydning.
Den anden plakat er fra 1924, året efter Horsens Athlet Klubs stiftelse. Her
arrangerede HAK en by-match i brydning, hvor Horsens besejrede Esbjerg
med 5-1. I en af kampene vandt Valdemar Riis over sin bror, Svend Riis,
der stillede op for Esbjerg. Der var sejr til Thyge Petersen i boksning. Et par
måneder senere vandt han olympisk sølv i Paris.
Sammen med plakaterne var også et ’boksekort’ med en tegning af Thyge
Petersen, signeret i 1946, og materialet blev modtaget i december 2017.
FORENINGSBØGER FRA DAGNÆS IF GYMNASTIKAFD. OG FRA DAGNÆS BADMINTONKLUB
Idrætsarkivet har også modtaget en scrapbog 1969-1972 og en referatbog 1975-1985 fra Dagnæs Idrætsforenings Gymnastikafdeling. Bøgerne blev afleveret anonymt til industrimuseet i december 2017.
I januar fik arkivet overdraget en kassebog 1951-1963 og en protokol 1963-1970 fra Dagnæs Badmintonklub, der blev stiftet 1951 og eksisterede indtil 1970, hvor klubben blev optaget i Horsens Badminton Klub.

FRA DAGNÆS IDRÆTSFORENING TIL ATLETIKLANDSHOLDET

Atletikpige fra Dagnæs IF og Atlética i 1970’erne besøgte idrætsarkivet
Det var Birgitte Jensen, som bl.a. vandt et dansk ungdomsmesterskab for atletikklubben Atlética i 1976 i
diskoskast, og året efter blev det til et jysk seniormesterskab 1977 i samme disciplin.
Senere skiftede Birgitte Jensen til Trongården IF i Lyngby, hvor hun var med til at vinde det danske holdmesterskab i atletik, ligesom hun repræsenterede Danmark på atletiklandsholdet.
Ved et besøg i idrætsarkivet den 23. januar skænkede Birgitte Jensen, nu Birgitte Cordes og bosat på Fyn,
arkivet præmier og et par T-shirts fra tiden i Horsens, nogle billeder fra Trongården og beklædning fra dengang hun var på landsholdet. En del af materialet kan ind til videre ses i idrætsarkivets udstilling.
IDRÆTSARKIVET HAVDE UDSTILLING I FORUM HORSENS - OG KOM PÅ FACEBOOK
Den 30. januar var idrætsarkivet repræsenteret i Forum Horsens ved Horsens Kommune og Sport Horsens
idrætsprisoverrækkelser. Det skete med plancheudstillingen ’Løst og fast om Svømmesporten i Horsens’.
Ved udgangen af januar kom Horsens Idrætsarkiv også på Facebook.
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