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Scrapbøger til idrætsarkivet 
Anders Damgaard, tidligere divisionsspiller i HfS, døde 

 den 29. november 2016 i en alder af 88 år.  
Fra 13. april 1947 og frem til 30.november 1958 spillede han  

110 førsteholdskampe for HfS og scorede i alt seks mål.  
Anders Damgaard spillede derefter old boys fodbold højt op i alderen,  

og han levede til det sidste med i klublivet i HfS, ligesom han med stor interesse 
fulgte AC Horsens kampe. Kort efter Anders Damgaards død skænkede familien  
de ting til idrætsarkivet, som han havde samlet fra fodboldtiden bl.a. tre flotte 
scrapbøger, som fremover kan ses i arkivets bibliotek. Her findes også datteren  
Gitte Damgaards scrapbog fra hendes tid på Horsens Håndboldklubs førstehold 
1985-1988. Den sidste scrapbog modtog idrætsarkivet i januar 2017. 
 

Mange besøgende 
Over 800 gæster besøgte Danmarks Industrimuseum på årets ’gratis søndag’ den 22. januar, og 
heraf fandt 342 vej til Horsens Idrætsarkiv på første sal i Gasvej 21.  
 

Udstilling på rådhuset 
Igen i år var Horsens Idrætsarkiv repræsenteret med en udstilling, da Horsens Kommune hædrede 
byens idrætsfolk på rådhuset. Det var mandag den 30. januar, og denne gang var Sport Horsens 
medarrangør. Så ud over Horsens Kommunes idrætspriser uddeltes også Advokatgruppen Prisen til 
årets idrætsnavn / idrætspræstation, Horsens Folkeblads Lederpris, Sydbank Prisen til årets klub og 
PWC Prisen til årets talent.  
Med sin bronzemedalje ved OL i Rio stod Anne-Marie Rindom fra Horsens Sejlklub for andet år i 
træk for byens største idrætspræstation, mens Lene Johansen og Lone Hedegaard fra Østbirk IF 
tog sig af årets lederpris. Horsens Badminton Klub blev årets klub, mens Said Baba fra Horsens 
Muay Thai blev årets talent. De to første priser er uddelt siden 1960, de to sidste var nye priser.    
 

Idrætsarkivets plancheudstilling på rådhuset markerede to begivenheder indenfor Horsens-idrætten 
og HfS: 100 året for byens første Danmarksmesterskab til August Olsen og 50 året for Bent Schmidt 
Hansens modtagelse af Ceres Pokalen. 
 

Den 19. august 1917 indskrev August Olsen sig i historien, da han på idrætsanlægget ved Dalgas 
Avenue i Århus blev HfS og Horsens første danske mester. Han vandt hammerkastkonkurrencen 
med et kast på 40,39 m, og i de efterfølgende år blev det til yderlig seks danske mesterskaber, 
yderlig et i hammerkast, fire i spydkast og endelig et i diskoskast i 1928, som var hans sidste. 

 

Bent Schmidt Hansen modtog den 11. 
maj 1967 Ceres Pokalen, som den-
gang var symbolet for årets største 
idrætspræstation i Horsens. Han fik 
pokalen for sin medvirken i HfS’ op-
rykning til 1. division og debut på 
fodboldlandsholdet mod England i 
1966. I 1967 blev Bent Schmidt 
Horsens første professionelle, da han 
skrev kontrakt med hollandske PSV 
Eindhoven, hvor han spillede i otte år. 
Han opnåede i alt 140 kampe for HfS 
og betragtes fortsat som klubbens og 
byens hidtil største fodboldnavn.  
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