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HFS’ 100 år fejret
med fornem bog
120 sider med
historie, resultater
og ikke mindst
masser af billeder

”Masser af mesterskaber” - sådan lyder overskriften på et af kapitlerne om atletik. Vagn Rasmussen
var en af dem, der bidrog markant til statistikken, bl.a. ved fire gange at vinde DM på sprinterdistancen. Billedet her er fra Østebro Stadion, hvor Vagn Rasmussen (nr. 115) klart slår sine
modstandere i 100 meter-løbet.
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SØGER DU ET NYT HJEM?
Helmbo’s mange lejemål er fordelt
over et bredt bælte af Jylland f.eks.
Tørring, Bredsten, Gadbjerg, Skjern,
Tarm og Esbjerg.
Vi strækker os langt for at servicere
vores lejere.
For os er service en selvfølge !

SE ALLE VORES LEDIGE LEJEMÅL PÅ
WWW.HELMBOLEJEBOLIGER.DK
Helmbo Ejendomsselskab ApS, Vonge Skovvej 25, 7173 Vonge, Tlf.: 7670 1174
Mail: info@helmbolejeboliger.dk

Et 100-årsjubilæum kræver
en bog. Sådan er det stadig selv i disse digitale tider.
Så HFS - Horsens Forenede Sportsklubber - præsenterede en fin udgivelse, da
klubben forrige fredag markerede dagen med en reception i Forum Horsens.
Kolofonen lister fem forfattere op, men det er ikke
nogen tilfældighed, at Gunner Lindbæk Knudsen står
først. Han, mangeårig
HFS’er og aktiv frivillig på
Horsens Idrætsarkiv, har
trukket det store læs, og det
skyldes først og fremmest
ham og Idrætsarkivets store
samling, at bogen myldrer
med gode historier, portrætter af centrale personer og
ikke mindst masser af billeder.

I tre dele

Bogen, der bærer titlen
”Hundrede år i bevægelse”,

falder i tre dele: én med
HFS’s historie, en anden
med fodbold i centrum og
en tredje, der dækker alle de
øvrige aktiviteter i den jubilerende klub: cricket, atletik, motion, gymnastik,
brydning og boksning,
hockey, håndbold, orienteringsløb og svømning.
Historien rækker tilbage
til 1882, da Horsens Boldklub (HB) stiftes, og 1889, da
Horsens Idrætsklub Fremad
(HIK) kommer til verden.
Horsens Boldklub blev
stedet, hvor en gruppe
mandlige horsensianere
dyrkede den nye sport
cricket, mens HIK var først
med fodbold.

Den gule Fare

Da HB også fik fodbold som
en af sine aktiviteter, skabte
det naturligt nok en vis rivalisering - indtil de to klubber
i 1915 fandt sammen som
Horsens forenede Sportsklubber ud fra en forståelse
af, at enighed gør stærk. Resultatet blev da også et fodboldhold, som den tidligere
landsholdsspiller Harald
Hansen fik sat så meget skik

Mere EU?
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på, at HfS i 1924 vandt kredsmesterskabet.
Det var i denne forbindelse, at begrebet Den gule Fare - med henvisning til farven på spilledragterne - opstod.
Jubilæumsbogen noterer,
hvordan udtrykket ikke kun
lød frygtindgydende, men
også indgød spillerne kampgejst.
Ikke mindst 1960’erne
blev fodboldens storhedstid
i Horsens. I 1966 rykkede
HfS op i 1. division, dengang
den øverste række, og året
efter spillede klubben sig til
en tredjeplads og bronzemedaljer - de hidtil eneste
DM-medaljer i fodbold, som
byen kan bryste sig af.
Fodboldhistorien rundes
af med beretningen om endnu en fusion: da HfS og FC
Horsens i 1994 fandt sammen om at danne AC Horsens for at skabe et hold på
eliteniveau, der indtil i dag
har spillet syv sæsoner i superligaen, men lige nu ligger
i 1. division.

Fine cricket-resultater

Så vidt fodbolden. For nok
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Stem Nej til at afskaffe
vores retsforbehold

349,-

VÆRDI 700,-

SPAR 50%

Velvære i julegave
Skøn wellness-julegave: 50 minutters forkælelse med en
fysiurgisk massage med hotstone fra Livszone i Horsens.
Obs! Gælder fra d. 21/11 2015, og kan kun købes på deal.dk.

Køb tilbuddet på deal.dk
Der tages forbehold for trykfejl

Mød Kristian Thulesen Dahl
i Horsens onsdag den 25. november
kl. 19:30 hos Håndværkerforeningen,
Allegade 16, 8700 Horsens
Hør om Dansk Folkepartis holdning til den
kommende folkeafstemning den 3. december
og få svar på dine spørgsmål.
Alle er velkomne – fri entre.
Der er gratis kaffe
og kage i pausen.
Tilmelding er
ikke nødvendig.

Følg DF og Kristian på

Christiansborg, 1240 København K
33375199 . df@ft.dk . www.df.dk
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Fra 1917 til 1923 havde HfS en svømmeafdeling, der på sin vis blev afsættet til den nuværende Horsens Svømmeklub. Dengang kunne havnen bruges til opvisninger og konkurrencer som her udspring
ved Jydsk Svømmestævne i 1918. Siden røg sporten ud i krise på grund af ”fortvivlende badeforhold i
Horsens”, som det blev udtrykt. Det betød, at svømmeklubben nedlagde sig selv og først genopstod,
da svømmehallen på Langmarksvej åbnede i 1972.
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spiller den en hovedrolle i
historien om HFS (med stort
F, som det skrives i dag),
men jubilæumsbogens læsere vil helt sikkert hygge sig
gevaldigt med at læse de sidste sider med omtalerne af
de andre sportsgrene, klubben dækker og har dækket.
Som f.eks. cricket, der
startede det hele. Fra 1901
frem til 1940’erne vandt
først Horsens Boldklub, siden HfS flere jyske mesterskaber. Derefter gik det
jævnt ned ad bakke, og i
1992 lukkede cricketafdelingen.

Atletikken får god plads
med bl.a. omtaler af personligheder som Hans Jørgen
Pahlm Jensen og Albert Rasmussen, der hentede flere
danmarksmesterskaber
hjem. Her begynder kvinderne også at blande sig,
bl.a. Lis Josefsen, som i 1953
blev Horsens’ første kvindelige danmarksmester.

Kort fornøjelse

En anderledes kort fornøjelse blev det med HfS og
hockey, der ligesom cricket
kom til Danmark fra England. Fra 1913 og en halv

snes år frem blev det til fine
resultater for et hold, hvor
både mænd og kvinder spillede med, men interessen
rakte ikke længere end til
1923.
”Til gengæld,” fortæller
bogen, ”var hockeyspillerne
blandt de bedst klædte
sportsudøvere. Kvinderne
bar lange nederdele, hvide
skjorter og slips, mens
mændene spillede i korte
bukser, skjorte og slips. Indflydelsen fra den engelske
overklasse lod sig bestemt
ikke benægte...”

Cricket var årsagen til, at Horsens Boldklub - forløber for HfS - blev stiftet i 1882, og sporten fyldte
i mange år meget i klubben. Jubilæumsbogen noterer, at cricket om noget er statistikkernes spil, og
helt tilbage fra 1928 ligger optegnelser over spillernes bedrifter. I 1963 kunne Henning Eliassen (med
battet) og Poul Høj (bagest) aflive en klubrekord fra 1928 ”for 5. gærdestand fra 91 til 140 points”,
som jubilæumsbogen fortæller - og det skal man vist være spiller for helt at udtyde.
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Lidt usædvanligt blandede
hockey allerede i 1900-tallets
begyndelse de to køn. HfS’ velklædte hold vandt det jyske
mesterskab tre år i træk: 1918,
1919 og 1920.
FOTO FRA BOGEN
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Ballevej 20 • Odder
Tlf. 86 54 11 54 • www.nova-odder.dk
T

Vi glæder os
til at råde og
vejlede jer i vores
nye flotte
udstilling.

RING 7565 4133

Højlund 18, Lund
DK-8700 Horsens
prebenskov@tdcadsl.dk
www.prebenskovaps.dk

Vi udfører opgaver
af enhver art, store som små:
• Totalløsninger
• Om- til- og nybygninger
• Bygningsrenovering
• Udskiftning af glas- og termoruder
• Serviceopgaver
• Reparationer
• Montagearbejde (køkken og bad)
• Tagarbejde
• Døre og vinduer
• Forsikringsskader
• Vedligeholdelse

Åbningstider:
fredag kl. 13:00 - 17:00,
lørdag kl. 10:00 - 13:00,
eller efter nærmere aftale

Høegh Guldbergsgade 3B, 8700 Horsens

Tlf. 7567 3207

Tømrermester
PREBEN SKOV ApS

CHR. BECK & SØN A/S
Allégade 48, 8700 Horsens
Tlf. 75 62 12 63
www.chrbeck.dk

AUT. VVS INSTALLATØR

Telefon 75 68 34 96

