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SPORT
Historisk fane
til idrætsarkivet

Mellem to stole
Sportskommentar af Tommy Poulsen
tp@hsfo.dk

3HFS’ fane fra
1915 er nu
på idrætsarkivet
HORSENS - Den tidligere

HFS-formand Paul Høj
har overdraget klubbens
historiske fane fra stiftelsen
i 1915 til Horsens Idrætsarkiv.
HFS dannedes i 1915 ved
en sammenslutning af de to
rivaliserende klubber
Horsens Boldklub (1882)
og Horsens Idrætsklub
(1899). Begge de gamle klubnavne har en meget fremtrædende plads på fanen,
hvor navnene danner en cirkel omkring HFS-logoet, og
på linje med logoet står navnet på den „nye“ klub Horsens forenede Sportsklubber.
På fanestangen er påmonteret 55 faneplader fra
idrætsbegivenheder, som de
to gamle klubber eller HFS
har deltaget i - den ældste
plade er fra 1904.
Fanen har i tidens løb været med ved mange af de sto-

re mærkedage inden for
idrætten, som f. eks. ved
Horsens Idrætsparks indvielse i 1929.
Den har også været
midtpunkt ved store festligheder i HFS’ historie, senest
ved klubbens 75 års jubilæumsreception i klubhuset
på Langmarksvej i 1990.
Som følge af tidernes slid
var fanen efterhånden i en
sådan tilstand, at den kun
kunne reddes ved en bekostelig renovering, som blev
vurderet urealistisk at gennemføre.
I stedet er fanen nu overdraget Horsens Idrætsarkiv
af Paul Høj, som har opbevaret fanen i sit hjem, siden
HFS klubhus blev revet ned
for at gøre plads til Casa Arena.
Paul Høj var formand for
HFS 1975-1980. Han repræsenterer i dag Cricketsportens Venner, og med
midler herfra bevilgede
han penge til etablering
af et udstillingsskab til den
historiske fane. Horsens
Idrætsarkivs frivillige har

Markussen
venter på
titelkamp
3Ønskemodstanderen
er Brian Magee
KØBENHAVN - En uge før jul

gjorde Rudy Markussen som
så ofte før kort proces i ringen, da han besejrede briten
Steven Bendall.
Næste stop bør være en titelkamp. Det mener Markussen, og det mener Sauerland-promotor Kalle Sauerland.
- Trods skader i 2011 har
Rudy gjort det flot. Hans seneste modstander Steven
Bendall var ikke nem, men
Rudy klarede ham flot, og
Rudy fortjener en stor
kamp, siger Kalle Sauerland.
Ønskemodstanderen er
nordirske Brian Magee, der i
2010 udboksede Mads Larsen og som har mødt store
navne som Carl Froch og Lucian Bute.
Magee har en mindre titel
i WBA-regi, og Markussen
kan næsten ikke vente med
at få fingre i først nordireren
og dernæst titlen.
- Jeg håber, vi får kampen
på plads, så jeg kan bokse
den i 2012. Jeg ser frem til en
afklaring, og jeg håber, mange danskere vil komme og
støtte mig, hvis den bliver til

noget. Mit drømmescenario
er, at den skal bokses i
Brøndby-Hallen, siger Markussen.
Den hårdtslående veteran
gør det dog klart, at han også er villig til at rejse til
Nordirland og bokse i Magees baghave, hvis der er penge nok i det.
- Jeg kan sagtens bokse i
udlandet, det er kun et
spørgsmål om, hvor god
kontrakten er, siger Rudy
Markussen.
Det er Sauerlands opgave
at finde modstandere til
Markussen, og Brian Magee
er ikke den eneste mulige
modstander, der arbejdes
på.
- Der er tre muligheder.
Jeg vil ikke gå i detaljer med
dem alle, men Brian Magee
er vores førsteprioritet. Vi
arbejder på det lige nu, og
der bliver meldt noget ud i
begyndelsen af januar, siger
Kalle Sauerland.
Rudy Markussen ser en
kamp mod Magee som den
bedste chance for at bane
vej til titelkampe mod supermellemvægt-klassens
helt store drenge.

T

0 HFS’ gamle fane fra 1915 er nu udstillet på idrætsarkivet.

nu fremstillet skabet og repareret HFS-fanen, så den

fremover kan ses i idrætsarkivet.

BADMINTON

Viborg: Marvin Nartey 7, Allan
Damgaard 4, Casper U. Mortensen
4 (1), Jesper Meinby Pedersen 3,
Elijan Dzankovic 2, Rasmus
Hansen 1, Nicolai Hansen 1,
Rasmus Overby 1.
Tvis/Holstebro: Michael
Damgaard 10 (4), Jakob Green
Jensen 4, Petar Nenadic 3, Søren
Hansen 2, Patrick Wiesmach 2,
Mads Christiansen 2.
Udvisninger: Viborg 8,
Tvis/Holste. 4.
Tilskuere: 973.

Resultater fra badmintonturneringen, Copenhagen Masters, afviklet
i Falkoner Salen, København:
Herresingle, gruppe 1:
Rajiv Ouseph, England-Eric Pang,
Holland, 21-11, 18-21, 21-12, Peter
Gade, England-Rajiv Ouseph,
England, 21-14, 12-21, 21-15.
Herresingle, gruppe 2:
Viktor Axelsen, DanmarkTanongsak Saensomboonsuk,
Thailand, 21-16, 21-8, Jan Ø.
Jørgensen, Danmark-Viktor
Axelsen, Danmark, 21-17, 21-15.
Damesingle, semifinale:
Tine Baun, Danmark-Porntip
Buranaprasertsuk, Thailand, 2116, 21-15.

HÅNDBOLD
HåndboldLigaen, mænd:
Århus Håndbold-Aalborg Håndbold
32-37 (17-18).
Århus Håndbold: Toke Holst 9,
Jakob Thoustrup 7, Jannick Mazur
5, Mads Lind 4, Mikkel Saad 4 (1),
Henrik Hansen 2, Frederic
Pettersson 1.
Aalborg Håndbold: Jan
Lennartsson 7, Jacob Bagersted 7,
Håvard Tvedten 7 (3), Kristian
Kjelling 4, Henrik Møllgaard 4,
Martin Larsen 3, Johan Jakobssen
3, Jonas Larholm 2.
Udvisninger: Århus Håndbold 0,
Aalborg Håndbold 1.
Tilskuere: 1.715.
Bjerringbro/Silkeborg-Nordsjælland
28-22 (16-9).
Bj.bro/Silk.: Fredrik Petersen 7
(2), Mads Øris Nielsen 5, Kasper
Nielsen 5, Gudmundur Arni
Olafsson 3, Rasmus Lauge 3,
Simon Kristiansen 2, Robert
Arrhenius 1, Jesper Ahle 1, Miha
Zvizej 1.
Nordsjælland: Olafur
Gudmundsson 7, Alexander
Lynggaard 5, Chris Jørgensen 5 (1),
Hans Christian Lund 3, Lars
Agersted 1, Magnus Bramming 1.
Udvisninger: Bj.bro/Silk. 0,
Nordsjælland 1.
Tilskuere: 2.068.
Viborg-Tvis/Holstebro 23-23 (13-11).

Skive-Lemvig/Thyborøn 25-22 (17-10).
Skive: Michael Pedersen 8 (1),
Mark Betzer 4, Andreas Nielsen 2,
Kim Worsøe 2, Morten Post 2, Tim
Sørensen 2, David Lund 2,
Nickolei Jensen 2, Kris Johansen 1.
Lemvig/Thyborøn: Rasmus Søby
6, Andreas Gjeitrem 3, Marius
Hovde Andersen 3, Martin
Allentoft 3, Jeppe Green 1, Jeppe
Fruensgaard 1, Jonas Porup 1,
Torben Vinther 1, Lars Skaarup 1,
Klaus Thomsen 1, Marco Botin 1.
Diskvalifikation: Andreas Nielsen,
Skive .
Udvisninger: Skive 9,
Lemvig/Thyborøn 4.
Tilskuere: 1.227.
HåndboldLigaen, kvinder:
SK Aarhus-Randers HK 18-20 (11-14).
SK Aarhus: Natascha Ohlendorff
5, Sofie Bloch-Sørensen 4, Lene
Bendixen 3 (3), Signe Uhrskov 2,
Karen Nørgaard 2, Simone
Antonia 1, Thilde Mathiasen 1.
Randers HK: Susan Müller 9 (5),
Sofie Strangholt 5, Anna-Sophie
Okkels 2, Adriana Cardoso de
Castros 1, Simone Böhme 1,
Veronica Cuodradu 1, Katrine
Fruelund 1.
Udvisninger: SK Aarhus 1,
Randers HK 2.
Tilskuere: 1.075.

yske håndboldkritikere rynker på næsen over
Kasi-Jesper og danskerens rolle som bestyrelsesformand og aktionær i Rhein Neckar Löwen.
Det sker, efter at Jesper Nielsen er kommet med
følgende udtalelser til den tyske presse:
- Når jeg ser på, hvor mange penge jeg har
investeret i Rhein Neckar Löwen, burde klubben være
kommet meget længere. Det falder mig svært at
indrømme det, men det er første gang i mit liv, at jeg
ikke har nået mit mål.
Budskabet er nået igennem til den tyske klub, som
tidligere har langet ud efter Jesper Nielsen for at holde
på pengene.
Thorsten Storm, tidligere sportschef i
Flensburg/Handewitt, er nu manager i Rhein Neckar
Löwen, og han kunne være blevet smidt på porten for
at være illoyal i sommer, da han svinede Jesper
Nielsen til i den tyske presse.
Nu skal Thorsten Storm ud på markedet for at finde
nye „pengekilder“, som tyskerne kalder det.
Storm bliver selv kritiseret for at have foretaget
dårlige indkøb på sin europæiske turné. Kun få af
hans indkøb har levet op til forventningerne. Det er
også konklusionen internt i klubben.
Jesper Nielsen mener, at klubben burde have satset
mere på tyske spillere, og i det hele taget vrimler det
med skarpe bemærkninger mellem personer, der burde stå sammen for at føre holdet længere op end den
femteplads, Rhein Neckar Löwen har i øjeblikket.
Det står i skærende kontrast til Kasi-Jespers udtalelser i går om, at han ikke har tænkt sig at forlade sin
post som bestyrelsesformand i den tyske klub.

É

n ting er status i en tysk håndboldklub, noget
andet er status rundt om Kasi-Jesper. Han har
fået klar besked på, at han skal holde sig til én
håndboldklub.
I disse tider med aftalt spil og matchfixing slår
forbundene hårdt ned over for enhver risiko for, at
nogen har interesser i mere end én klub, og Jesper
Nielsen burde skynde sig væk fra Mannheim-klubben.
Læg dertil, at hans gamle virksomhed Pandora ikke
ligefrem har haft erhvervsmæssig succes i den seneste
tid. Aktierne er raslet ned.
Han er tidligere blevet sat i forbindelse med en
fremtid i Brøndby, men nu har han ikke længere
planer om at investere i en fodboldklub, heller ikke
Brøndby, hvor han investerede et tre-cifret
millionbeløb.
Kasi-Jesper har været milliardær. Det er han ikke
længere.
Hvis han skulle få den tanke, at han ikke vil miste
unødige millioner på et tysk håndboldeventyr, er der
kun én konklusion:
Hold dig til AG København.
Også her er der indgået langvarige kontrakter, og
der har været bange anelser for, at AG København ville blive en dansk døgnflue, som vi oplevede det med
Anja Andersens damehold i Slagelse.
Der kommer sjældent noget godt ud af at sætte sig
mellem to stole.
Det vil give Jesper Nielsen mere arbejdsro og
bedre udbytte af hans investeringer at satse på én
hest, og der er ingen tvivl om, at det skal være
AG København.

ISHOCKEY
Esbjerg-Frederikshavn 5-3
Herlev-Copenhagen 5-4 efs.
AaB-Rødovre 4-2
Odense-Herning 6-2

0 Kasi-Jesper får hård kritik i Rhein Neckar Löwen.

