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3Willy Rasmussen
sprang og løb 
sig til et hav af 
mesterskaber

Af Gunner Lindbæk
Knudsen
Horsens Idrætsarkiv

HORSENS - Da en af dansk at-
letiks største profiler i
1930’erne, Willy Rasmus-
sen, indstillede idrætskar-
rieren, tog han fat på en kar-
riere som sagfører med kon-
tor i Rædersgade i Horsens.

Og vi taler virkelig om en
idrætsmand med mange ta-
lenter: Ud over at være til
OL i Berlin 1936 markerede
Willy Rasmussen sig fra 1929
til 1937 ved at deltage på
Danmarks atletiklandshold
to gange, vinde 19 danske
mesterskaber og sætte ni
danske rekorder, altsam-
men som medlem af Køben-
havns Idrætsforening (KIF).

Fra Brande
Willy Rasmussen stammede
fra Brande, og det var for
Brande IF, han i 1928 vandt
sin første DM-medalje:
bronze i længdespring. Her
gjorde han sig endvidere be-
mærket med en sjetteplads
ved DM i tikamp.   

Året efter - i 1929 - skrev
Willy Rasmussen sig ind i
idrætshistorien ved som
den første at blive kåret til
Årets Fund af Idrætsbladet.
Det skete efter, at han som
19-årig havde sat dansk re-
kord i højdespring, vundet
sit første af syv danske me-
sterskaber i længdespring
og for første gang (ud af fire)
var blevet danmarksmester
i tikamp. 

Som nævnt opnåede Willy
Rasmussen at komme på at-
letiklandsholdet to gange,
men den største oplevelse
havde han i 1936, da han

blev udtaget til Danmarks
hold ved De olympiske Lege
i Berlin. 

Willy Rasmussen deltog i
sin favoritdisciplin, længde-
spring - samme konkurren-
ce, hvor dette OL’s største
profil, Jesse Owens, vandt
en af sine fire guldmedaljer.

Surt for Hitler
Jesse Owens (1913-1980) var
den sorte, afrikansk-ameri-
kanske idrætsmand, der ved
OL i Berlin 1936 ødelagde
Hitlers teori om den ger-
manske races overlegenhed,

da han vandt fire guld-
medaljer.

Ved konkurrencerne i
Berlin sprang Willy Rasmus-
sen 6,92 m i indledende run-
de. Kvalifikationsgrænsen til
videre deltagelse lød på 7,15
m.

Sideløbende med sin
idrætskarriere læste Willy
Rasmussen jura på Køben-
havns Universitet, og efter
endt eksamen nedsatte han
sig som sagfører i Horsens.
Han åbnede kontor i Ræ-
dersgade 1. Da han døde i
1958, blot 47 år gammel,
havde han praksis i Sønder-
gade 30.

Sportsligt optrådte advo-
katen nogle gange på HfS’
atletikhold, ligesom han i en
kort periode var formand
for HfS’ atletikafdeling og
næstformand for HfS’ ho-
vedafdeling. 

Sportslige sønner
Willy Rasmussens to sønner
markerede sig senere inden
for Horsens-idrætten.

Gert Mandrup, der var ak-
tiv i HfS, er i dag praktise-
rende læge i byen, virker
endvidere som idrætslæge
ved idrætsklinikken i Hor-
sens og som læge for AC
Horsens’ superligahold.

Ole Willy Rasmussen gik i
sin fars fodspor med advo-
katvirksomhed i Horsens og
blev fodboldalliancen AC
Horsens’ første formand i
1994 - et hverv, han bestred
indtil foråret 2012. 

3 Kilder: Bogen „De 
olympiske - Biografi af
danske OL-deltagere
1896-1996“; Wikipedia;
Idrætsbladet; 
hjemmesiden: Sports
Reference / Olympic
Sports; Danmarks Atletik
Forbund (dafital.dk).

Fra Årets Fund 
til sagfører 
i Horsens

0 Willy Rasmussen i fuldt løb under en konkurrence i tikamp.  FOTO: POLFOTO

Horsens og OL
3 I 1924, da De Olympiske
Lege blev afviklet i Paris,
sendte Horsens sin første
deltager af sted. Det var 
bokseren Thyge Petersen fra
Horsens Athlet Klub, og med
sølv i letsværvægt vandt han
ved samme lejlighed den
første OL-medalje til byen.
3 Med Anne-Marie Rindoms
deltagelse i London i år har
Horsens-klubberne gennem
tiderne sendt 13 atleter til
OL.
3 Søger man lidt dybere 
i historien, finder man 
yderligere 15 OL-deltagere,
der alle er født i Horsens eller
byens omegn, men er flyttet
for at få sig en uddannelse,
for at arbejde eller for at
fremme idrætskarrieren.
3 Hver især har de deres 
historie. I anledning af 
sommerens OL i London
bringer vi beretningen om
nogle af disse atleter og om
en atlet, som efter en stor
karriere flyttede til byen. 
Artiklerne er skrevet af 
Gunner Lindbæk Knudsen,
tidl. typograf og i dag en af
de aktive frivillige på 
Horsens Idrætsarkiv.

„Da Willy Rasmussen kom til hovedstaden og
fik den sidste afpudsning, var han i et
„spring“ fremme i første række, og ved at 
vinde mesterskaberne i længdespring og 
tikamp samt sætte rekord i højdespring 
udførte han en præstation, der ikke har 
noget sidestykke i dansk atletiks historie.“

IDRÆTSBLADET OM WILLY RASMUSSEN SOM ÅRETS FUND 1929



3Tidligere træner
i Horsens og Vejle
er i Horsens til 
basket camp

Af Morten 
Stigaard Sørensen
mss@hsfo.dk

HORSENS - Man føler sig lidt
som en flue på den lokale
basketballhistories væg, når
historierne og anekdoterne
flyver frem og tilbage mel-
lem amerikaneren Rob Fri-
edrich og HIC-formand Len-
nert Jensen.

Det er omkring 10 år si-
den, at de to mænd har set
hinanden, og der er mange
ting, som lige skal vendes.

- Har du hørt... han spiller
der nu... kan du huske..., ly-
der det konstant.

51-årige Rob Friedrich bor
i dag i nærheden af San
Francisco i Californien,
USA. For omkring 20 år si-
den boede han i Danmark,
nærmere bestemt Vejle.

Træner
Faktisk kom han allerede til
Europa i 1986. Dengang spil-
lede han håndbold og kom
til Sverige, hvilket førte ham
videre til København, hvor
han var i 1987 og 1988.

Efter sit håndboldophold
tog han tilbage til USA, men
i mellemtiden havde han
mødt en dansk kvinde - og
kort tid efter flyttede han til
Danmark, hvor hans første
søn Kristian blev født i janu-
ar 1990.

Han mødte Lennert Jen-
sen og blev hjælpetræner
for HIC’s førstehold. Den-
gang var der ikke noget, der
hed Forum Horsens, og me-
get af træningen foregik i
Vesthallen.

- I går var jeg oppe i Vest-
hallen. Det var som en, hvad
siger man... walk down me-
mory lane (tur ad minder-
nes allé red.), forklarer Rob
Friedrich med en tyk ameri-
kansk accent.

Han undskylder udtalen -
det er ikke så tit, han taler
dansk længere, som han si-
ger. I 1994 blev han skilt fra
sin kone og tog til Tyskland
for at træne et baskethold i
bundesligaen. Hans yngste
søn Daniel var i mellem-
tiden kommet til verden, og
de tre år i Tyskland bød på
mange ture over grænsen.

- Jeg var i Danmark for at
se mine drenge stort set
hver weekend, fortæller
amerikaneren.

Drømmen
Det er også sønnerne, som i
dag er henholdsvis 20 og 22
år, som har bragt Rob Fried-
rich til Danmark - og Hor-
sens - denne gang.

Begge sønner spiller ba-
sketball på højt niveau, og
Daniel Friedrich er i øjeblik-
ket træner på HIC-camp
2012 - og så var det nærlig-
gende for Lennert Jensen at
invitere sin gamle ven forbi.

- Det er oplagt, nu da Rob
er her, at han lige giver spil-
lerne en pep talk, siger Len-
nert Jensen med et smil og
fortæller, at der er gæsteta-
lere hver dag på lejren.

Rob Friedrich glæder sig
over at være sammen med
sine drenge igen.

- Det var hårdt at undvære
dem, dengang jeg tog til-
bage til USA (i 1997, red.) og
det er stadig hårdt i dag. Det
er som at have en tom plads,
siger han og fører en knyttet
hånd op til brystet.

Derfor har Rob Friedrich
også planer om at flytte til-
bage til Danmark.

- Det var hele tiden pla-
nen, at jeg skulle lave en ba-
se i USA, hvor drengene
kunne komme og træne på
et tidspunkt, men den opga-
ve er udfyldt nu, fortæller
han, som har haft begge søn-
ner boende hos sig i USA i

henholdsvis to år og et halvt
år.

- Drømmen er at træne et
ligahold i Danmark, som
begge mine drenge spiller
på, konstaterer den basket-
glade amerikaner med et
forsigtigt smil.

Basket på mindernes allé
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Horsens Kommune
Rådhustorvet 4

8700 Horsens
Telefon: 76 29 29 29

www.horsenskom.dk

Invitation 
Den. 1. august tiltrådte 

Horsens Kommunes nye 

direktør for Uddannelse 

og Arbejdsmarked, Peter 

Sinding Poulsen. 

I den anledning vil det glæde 

Horsens Byråd at se samar-

bejdspartnere til reception 

på Horsens Rådhus

Tirsdag d. 7. august 2012 kl. 15.00 – 16.30

Peter Sørensen

borgmester

DYNAMIK    OPLEVELSER KVALITET

Willy Rasmussens resultatliste

3 OL Berlin 1936. Længdespring: Kvalifikationsforsøg 
- 6,92 m (kvalifikationsgrænse: 7,15 m).
3 Danske mesterskaber. Længdespring: 1929 - 6,84 m.
1930 - 7,12 m. 1931 - 6,88 m. 1932 - 6,76 m. 1933 - 6,97 m.
1934 - 6,93 m. 1936 - 7,05 m.
Tikamp: 1929 - 6126,490 point. 1930 - 6326,040 point.
1932 - 6325,445 point. 1934 - 6774,425 point. 
Femkamp: 1930 - point ukendt.
Trekamp: 1931 - point ukendt. 1932 - point ukendt.
Trespring: 1931 - 14,49 m. 1932 - 13,99 m.
4x100 meter stafet (KIF’s hold): 1935 - tid 44,8. 1936 - tid
43,8. 1937 - tid 44,3.
3 Danske rekorder. Længdespring: 1930 - 7,12 m. 1930 
- 7,29 m. 1931 - 7,30 m (rekorden holdt i 33 år - til 1964).
Højdespring: 1929 - 1,83 m (rekorden holdt til 1935).
Femkamp: 1930 - 3191 point (3072 efter tabel i dag - 
rekorden holdt til 1933).
Tikamp: 1930 - 6326 point. 1933 - 6559 point. 1934 - 6774
point (5814 efter tabel i dag - rekorden holdt til 1937).
4x100 m stafet: 1935 med KIF’s hold - tid 42,8.
3 Andre resultater. DM i længdespring: 1928 nr. 3 - 6,64 m.
1935 nr. 2 - 6,86 m.
DM i trespring: 1930 nr. 2- 14,46 m. 1933 nr. 3- 12,97 m.
DM i højdespring: 1929 nr. 2 - 1,75 m. 
DM i 200 m løb: 1930 nr. 2 - tid 23,0. 1932 nr. 2 - tid 23,0.
1933 nr. 3 - tid 23,2. 1935 nr. 2 - tid 22,6. 
DM i 100 m løb: 1932 nr. 3 - tid 11,2.
DM i 400 m hæk (91,4 cm): 1933 nr. 2 - tid 59,6
DM i tikamp: 1933 nr. 2 - 6254,65 point.  1936 nr. 3 - 5182 p. 
Muligvis flere DM-medaljer. 

0 Villy Rasmussen forsøger på Østerbro Stadion at lægge 
nogle ekstra cm til i længdespring.  

FOTO: 50 ÅRS IDRÆTS-KAVALKADE, UDGIVET AF RICHS

Idrætsprisen Årets Fund
3 Årets Fund i dansk idræt er Danmarks ældste idrætspris.
3 Fra starten i 1929 blev den uddelt af ugeavisen 
Idrætsbladet. Da bladet lukkede i 50’erne, tog udgiveren 
Politiken over. Uddelingen af prisen stoppede i 1960, men
blev i 1971 genoptaget i samarbejde med Danmarks 
Idræts-Forbund og sidenhen Team Danmark.
3 Efter Willy Rasmussen som den første fik prisen, har 
mange markante idrætsudøvere været modtagere. Nævnes
kan svømmerne Ragnhild Hveger (1935) og „lille henrivende
Inge“ Sørensen (1936), fodboldspilleren Harald Nielsen
(1959), badminton-spilleren Morten Frost (1978) og 
tennisspilleren Caroline Wozniacki (2004).

0 Rob Friedrich (tv.) og hans to sønner (her Daniel) er alle bidt af en gal basketball. Rob Friedrich bor i USA, så de ses ikke så tit,
men i går mødtes de til basket camp i Horsens. FOTO: MORTEN MARBOE

„Jeg er på et tidspunkt i livet,
hvor jeg snart skal til at 
tænke på pension og sådan,
og jeg kunne godt tænke mig
at slå mig ned i Danmark.“

ROB FRIEDRICH


