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Horsensiansk succes ved OL i Rio – bl.a. bronzemedalje til Anne-Marie Rindom  
 
 
 
 
 
 
 

 
Tre atleter fra Horsens deltog ved OL 
2016 i Rio de Janeiro. 
Anne-Marie Rindom nåede længst, da 
hun ’byttede’ sin 13. plads fra OL 2012 
til en bronze-medalje i Laser Radial. 
Den anden repræsentant fra Horsens 
Sejlklub i Rio, Anette Viborg, opnåede 
en 12.-plads som gast i Nicra 17- 
katamaranen med Allan Nørregaard 
fra Kolding Sejlklub ved roret. 
Agnete Kirk Thinggaard fra Østbirk 
præsterede en 9.-plads i individuel 
dressur med hesten Jojo Az.  
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Historisk cricketbat til idrætsarkivet   
 

I august modtog Horsens Idrætsarkiv et historisk cricketbat. Det har tilhørt Horsens’ første landsholdspiller i 
cricket, Svend Eliasen, hvis karrieren i HfS strakte sig over 50 år.  
 

Svend Eliasen – kaldet Lis – benyttede battet, da han i 1948 satte dansk gærderekord sammen med klub-
kammeraten Magnus Worm. Dengang toppede Svend Eliasen og Magnus Worm de danske gærdestatistikker, 
og ved en kamp mod Esbjerg opnåde de tilsammen 306 point for 3. gærdestand. Scoren var for en uafsluttet 
gærdestand (not out) og er rekord for samtlige danske gærdestande nogensinde. 
Battet blev formodentligt også benyttet, da Svend Eliasen 
i 1949 scorede 235 point i samme kamp – et dobbelt 
Century (2 x 100 point), hvilket han er den eneste HfS’er, 
som har præsteret. 
Svend Eliasen spillede 230 kampe for HfS og er noteret 
for i alt 7.690 point. Han opnåede endvidere 27 kampe på 
jysk hold, og fik sin landsholdsdebut på det første danske 
cricketlandshold, da Dansk Cricket Forbund stiftedes i 
1953. Han opnåede kun denne ene kamp.            
Svend Eliasens cricketkarriere varede fra 1928 til 1979.  
Han fik i 1975 HfS fortjenstnål for sit store lederarbejde, 
som han udførte i klubben sideløbende med cricketspillet.  
Svend Eliasen levede fra 1909 til 1984. 
 

På billedet til højre ses Svend Eliasen i aktion med battet. 
 

Det er Svend Eliasens søn, Henning, som har skænket 
battet til idrætsarkivet. Henning Eliasen var også selv en 
dygtig cricketspiller i HfS, hvor han har klubrekorden med 
264 førsteholdskampe. Han scorede 6.572 point og deltog 
tre gange på landsholdet.  
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