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Ny frivillig og gamle plakater til  idrætsarkivet 
 

I april meldte 47-årige Jimmy Sørensen sig under fanerne som 
ny frivillig i idrætsarkivet. Han er uddannet ekspedient i sports-
forretning og har bl.a. arbejdet hos Intersport i Horsens. Han er 
entusiastisk fodboldfan, som rejser rundt til kampe i det meste 
af Europa.  
Jimmy Sørensen driver web-butikken Fodboldshoppen, hvor han  
køber og sælger antikvariske blade, bøger, programmer og film m.m. 
om stort set al sport.  
Jimmy Sørensens interesse for gamle idrætsting kom hurtigt idræts-
arkivet til gode, da han skænkede arkivet to gamle indrammede 
horsensianske plakater, som nu er de ældste i plakatsamlingen i 
lokalerne på Gasvej    
 

Den ældste er en fodboldplakat fra 1923 med teksten: Søndag d. 2. 
Septr. paa Sportspladsen i Østergade Kl. 2 FODBOLD Aalborg 
Boldspilklub 1 contra H.F.S. 1. Entre: Voksne 1 kr. Børn 25 Øre. 
Horsens for. Sportsklubber.  
Kampen blev vundet af H.F.S. med 3-1. 
 

Den anden plakat er fra Horsens Idrætsparks indvielse i 1929 bl.a. 
med teksten: INDVIELSE af Idrætsparken i Horsens Søndag d. 16. 
Juni 1929 ∙ B 93 KØBENHAVN kontra H.F.S. / Niels Bukh fra Ollerup 
med det mandlige Elitehold / I Fri Idræt deltager Eliten af Danmarks 
Idrætsmænd, bl. a. Danmarksmestrene Svend Gørling, Louis 
Lundgren og Anders Axelsen / Program (dagens program skitseret) / 
Entre for hele dagen: Tribuneplads på Langsiden 3 Kr., Staaplads 
1,50 kr.  
Fodboldkampen mellem H.F.S. og B 93 blev vundet af B 93 med 7-1.  
I fri idræt (atletik) satte Carl Nielsen fra AIK dansk rekord i spydkast 
med et kast på 60,18,5 m, og blev dermed første dansker over 60 m.  
 

To plakater fra 1968 
 

Tidligere på året havde idrætsarkivet modtaget to indrammde 
plakater fra OL 1968 i Mexico, som har tilhørt cykelrytteren 
Poul Jusjong, HAC, der var med i den bruttotrup, hvorfra det 
danske hold til OL 1968 i Mexico skulle udtages.  
Den 19-årige Horsens-rytter blev imidlertid ikke udtaget, men fik i 
stedet en turist-tur til Mexico-legene som gæst på en tur betalt af 
benzinselskabet Uno-X. Han var med i en otte-mands trup af unge 
idrætsfolk, der kom med efter indstilling af Danmarks Olympiske 
Komité. Plakaterne havde han med sig hjem fra rejsen. 
 

Den ene plakat er en atletikplakat er den anden er en cykelplakat.   
 

Poul Jusjong blev dansk juniormester i enkeltstart i 1966, og HAC-
rytteren blev betragtet som et usædvanligt stort talent. Men han led 
en trist skæbne. I en alder af 20 år omkom han på tragisk vis den 
11. januar 1969, da han på sin racercykel blev påkørt bagfra af en 
bil nær Fredericia. Poul Jusjong var på vej hjem fra Middelfart, hvor 
han aftjente sin værnepligt hos civilforsvaret.  

GLK 


