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TIKAMPS OPLYSNINGER TIL DAF’s DATABASE ’STATLETIK’
Som for to år siden har idrætsarkivet i forsommeren kunnet hjælpe den gamle
danske mester og rekordholder i længdespring, Jens Pedersen, med oplysninger
til Dansk Atletik Forbunds database ’Statletik’.
Denne gang drejede det sig om en del navne, placeringer og points vedrørende
danske mesterskaber i tikamp fra 1912 til 1925, som Jens Pedersen efterlyste i
sit arbejde med DAF’s statistikker. Manglende oplysninger kunne findes i et lille
hæfte ’10-kamp i Danmark 1898-1996’ i idrætsarkivets bibliotek.
Hæftet er udarbejdet af aarhusianeren Erik Laursen, der forærede et eksemplar
til idrætsarkivet ved sit besøg i arkivet i 2010.

HANNE NIELSEN MEDALJER OG PLAKETTER TIL IDRÆTSARKIVET
Idrætsarkivet har fået overdraget en fin samling
bestående af en landskampsnål, to medaljer og ni
plaketter, som har tilhørt Horsens-pigen Hanne
Nielsen. Som 18-årig blev hun i 1957 overraskende
dansk mester i 80 m hækkeløb, og uden at kunne
vide det, afsluttede hun en epoke i Horsens forenede
Sportsklubber, da hun blev klubbens sidste danske
mester i atletik.
På godt 40 år fra 1917 til 1957 vandt ni atleter
– to kvinder og syv mænd – fra HfS atletikafdeling
tilsammen 50 danske mesterskaber.
Hanne Nielsen begyndte i HfS i 1955, og allerede i
1956 kom hun tre gange på atletiklandsholdet. Hun
opnåede i 1956 og 1957 fine placeringer ved JM og
DM, kulminerende med Danmarksmesterskabet i 80
m hækkeløb.
Men lige så hurtigt Hanne Nielsen var dukket op på
cindersbanerne, lige så hurtigt var hun væk igen.
Efter sit DM i 1957 valgte hun at indstille karrieren for
at satse på uddannelse og familieliv. En flot karriere i
horsensiansk kvindeidræt blev således meget kort.
Efternavnet Nielsen blev udskiftet med Hansen, da hun giftede sig med Claus Hansen, som også dyrkede
atletik i HfS. De flyttede til Ejby på Fyn, hvor hun var folkeskolelærer i mere end 40 år.
På sin kones vegne afleverede Claus Hansen personligt hendes idrætsminder i idrætsarkivet den 20. august,
og det skete på den triste baggrund, at Hanne Hansen var syg og kommet på plejehjem - uden nogen udsigt
til bedring. Billedet viser, hvordan hendes præmier fremover præsenteres i idrætsarkivets udstilling.

ARTIKEL I HORSENS FOLKEBLAD
OM IDRÆTSARKIVET
Den 4. august havde idrætsarkivet besøg
af journalist Thomas Sørensen og fotograf
Morten Pape. Besøget førte til en flot og
velskrevet artikel, som kunne læses i
Horsens Folkeblad søndag den 30. august.
Artiklen ’Et herligt kig ind i den lokale
sportshistorie’ kan findes på idrætsarkivets
hjemmeside ved at følge dette link:
http://horsensidraetsarkiv.dk/wpcontent/uploads/2020/09/2020.08.30-Et-herligtkig-ind-i-den-lokale-sportshistorie.pdf
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