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Horsens
n nSport Horsensfejrer på fredag sit 75-års jubilæum

Det startede med

et ønske om varmt vand
Sportssammenslutningen v
 ar dybt involveret i hele processen, der førte frem til opførelsen af Casa Arena Horsens. Så det er ikke kun de mange AC Horsens-fans, der skal sige tak; også det lokale koncertpublikum nyder godt af anlægget, som bl.a. da U2 var på besøg tilbage i 2010, hvor billedet her er fra. 
Arkivfoto: Morten Marboe

Tekst: Christian
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U

middelbart lyder
det måske som lidt
af en skrøne, men
det er faktisk kun
et par og fyrre år siden, Horsens fik sin første idrætshal,
Vesthallen.
Kalenderen var helt fremme ved 1968, før de store
spær rejste sig på idrætsanlægget i Vestbyen.
600.000 kr. kostede hallen, og af dem stillede
Sportssammenslutningen
for Horsens og Omegn med
imponerende 100.000 kr.
Historien er værd at hente
frem netop nu, fordi Sportssammenslutningen - i dag
Sport Horsens - på fredag
kan fejre sit 75-års jubilæum.
Det kan ske med et blik tilbage på en indsats, der ikke
kun har Vesthallen som et
synligt resultat.
Også når vi snakker svømmehallen, Parkhallen, Forum Horsens, Casa Arena
Horsens og meget andet,
der i dag betragtes som selvfølgeligheder, har Sportssammenslutningen for Horsens og Omegn (SfHO) spillet med på banen.
De lokale idrætsfolk, der
har haft glæde af indsatsen,
skal tælles i tusinder. Og en
ekstra tak må lyde fra de
mange talenter, der har sco-

ret point på både de nationale og internationale baner, for over det seneste par
årtier har SfHO skubbet på
mangfoldige initiativer, der
har sikret gode forhold for
talentarbejdet. F.eks. er det
svært at forestille sig Team
Horsens og i dag eliteidrætsrådet uden sammenslutningens vedholdende stræben.
Og så startede det hele
med noget så lavpraktisk
som varmt vand.

et årti senere. Til gengæld
må det med de 100.000 kr.,
SfHO kunne overrække til
byrådsmedlem Johannes Jacobsen, være slået fast, at
sammenslutningen havde
sin store andel i, at projektet
endelig lykkedes.
I årene efter fortsatte de
gode takter. Med SfHO som
én af spillerne på banen lykkedes det at bane vejen for
flere haller, bl.a. Parkhallen
og i 2004 Forum Horsens.
For ikke at tale om Horsens Svømmehal - i dag Aqua
Forum - og det store stadion
på Langmarksvej, der nu ligger som en påmindelse om,
at AC Horsens skal tilbage i
superligaen.

Det kolde gys

For 75 år siden - i slutningen
af 1930’erne, og længe før
hallerne kom til - var det
skolernes gymnastiksale,
der lagde gulv til rigtig mange af idrætsklubbernes aktiviteter.
Den daværende skoledirektør, som havde det overordnede ansvar for skolerne
i kommunen, tænkte åbenbart i at spare.
I hvert fald dekreterede
han, at der blev lukket for
det varme vand, når idrætsfolkene rykkede ind.
Det kolde gys fik Hans Andreasen, formand for HfS’
cricketafdeling, op på dupperne. Han fostrede forslaget om at samle de horsensianske og oplandets klubber i Sportssammenslutningen for Horsens og Omegn.
23. august 1938 omsatte
en stiftende generalforsamling tankerne til handling og efter pres fra den nye
sammenslutning kunne de

Idrætsklinikken, som Sport Horsens v
 ar med til at starte i 1953, hjælper stadig lokale idrætsfolk, i
dag med base bl.a. på Regionshospitalet Horsens. Overlæge Aksel Holm (im) leder klinikken. Her har
han sammen med fysioterapeut Michael Rasmussen fat i fodboldspiller Kathrine Damgaard.
arkivfoto: Søren E. Alwan

lokale idrætsfolk igen lade
varmt vand skylle deres svedige kroppe af.

Kampen om banerne

Siden har SfHO engageret
sig i mange sider af det lokale idrætsliv, og det er lidt
svært at forestille sig, hvordan udviklingen ville have
været, hvis den nye sammenslutning ikke havde
markeret sig med input og
det brede blik ud over behovene.
F.eks. betød det stigende
antal idrætsklubber i Hor-

sens-området, at presset
voksede på de kommunale
lokaler og baner.
SfHO gik i brechen for flere faciliteter, samtidig med
at den sikrede sig plads i det
lokaleudvalg, der fik til opgave at fordele de timer,
kommunen havde at give ud
af.
Kigger man papirerne fra
fortiden igennem, lægges
der ikke skjul på, at det til tider var vanskeligt at stille
alle klubber tilfreds, og der
har været både store diskussioner og utilfredshed.

Til gengæld lykkedes det
med Vesthallen - og senere
andre haller.

Et årti undervejs

Det krævede dog sin tid. Allerede i 1957 tog SfHO det
første skridt med et større
show i Kilden, hvor nogle af
tidens store navne, bl.a.
Keld Petersen og Four Jacks,
optrådte med Otto Leisner
som konferencier, og hvor
overskuddet var øremærket
til en kommende hal.
Ingen vidste da, at Vesthallen først ville stå færdig

Idrætsklinikken

Også den enkelte idrætsudøvers talenter og helbred
havde man på dagsordenen.
Sammenslutningen stod i
1953 bag, at Horsens fik sin
første idrætsklinik - en institution, der stadig træder
hjælpende til, når skaderne
driller.
Og i jagten på medaljer
har SfHO en stor del af æren
for, at Horsens over de seneste årtier har formået at satse på både breddeidrætten
og eliten.
Processen startede i
1990’erne med Team Horsens, nu eliteidrætsrådet,
der hjælper talenterne på
vej, bl.a. via et samarbejde
med lokale uddannelsesinstitutioner og siden 2006

Horsens Folkeblad Onsdag 21. august 2013 13

Horsens
”De kommende år
vil præsentere
mange nye
problemstillinger
for Sport Horsens,
men vi føler os
godt rustet til at
kaste os ud i de
næste 75 år.”

De vigtigste årstal

Formand Bettina Sparvath i
jubilæumsbogen ”Nedslag”

Sportscollege Horsens, der
tilbyder idrætsfolk at kombinere uddannelse på forlænget tid med den træning, der
er baggrunden for ethvert
godt resultat.
Ja, endda sportshistorien
bliver der taget vare på, for
det var på sammenslutningens initiativ, at Horsens
Idrætsarkiv i 1995 blev ikke
bare løbet i gang, men også
placeret i gode lokaler i en af
Industrimuseets bygninger
på Gasvej.

40 siders nedslag

Hele historien bliver bragt
videre i ”Nedslag” - en bog
på 40 sider, der fortæller historien om Sportssammenslutningen / Sport Horsens
og sætter ansigt på nogle af
de mange, der har været
med til at bære eller har
nydt godt af sammenslutningens initiativer.
Børge Jørgensen, tidligere
formand for SfHO, står sammen med Hardy Nikolajsen
og Gunner Lindbæk Knudsen fra Idrætsarkivet for
skriftet.
De fastslår i forordet, at
på 40 sider kan man langt
fra komme omkring hele historien:
”Vi håber på forståelse,
hvis nogen tænker, hvorfor
tog de ikke dette med, og
hvorfor er jeg eller en anden
ikke spurgt. Hvis vi havde
haft mere tid, ville vi kunne
have lavet flere hundrede sider.”
Og det kommer ikke kun
til at stå som en undskyldning. Det pointerer også,
hvor meget Sportssammenslutningen / Sport Horsens
gennem årene har engageret sig i, og hvor mange steder indsatsen har sat sig
mærkbare spor.

➔➔ Sport Horsens markerer 75års jubilæet med en indbudt
reception på fredag kl. 15-18
i Horsens Idrætsarkiv, Gasvej
21. Her vil Hardy Nikolajsen
styre slagets gang og bl.a. interviewe nogle af de lokale
sports-profiler.
Tak til Gunner Lindbæk
Knudsen for input til artiklen.

Basketballspiller Lars Johansen - her i kamp mod BF Copenhagen i 2003 - er en af de mange, der har
nydt godt af Sportssammenslutningens initiativer. I det lille jubilæumshefte fortæller han om,
hvordan han som ung talentspiller fik hjælp til at udvikle sig. Og da han senere uddannede sig til
akademi-økonom, havde han sin praktiktid på SfHO’s kontor. 
Arkivfoto: Martin Ravn

Vesthallen blev så sent som i 1968 H
 orsens’ første sportshal. I dag er den kun én af flere og benyttes
til mangt og meget, bl.a. jævnlige legeland-aktiviteter for børn med Vestbyens Håndboldklub som
arrangør. Et af årene var fire-årige Lærke med til at lege Tarzan. 
Arkivfoto: Martin Ravn

nn1938 - S portssammenslutningen for Horsens og
Omegn stiftes 23. august.
nn1952 - D
 a den olympiske ild
passerer gennem Horsens på
vej til Helsinki i Finland, er det
SfHO, der står for det lokale
arrangement med nogle af
byens egne idrætsudøvere
som bærere af den olympiske
fakkel.
nn1953 - H
 orsens får efter
forarbejde i bl.a. SfHO en
idrætsklinik, som de første år
placeres på Langmarkskolen.
nn1957 - S fHO begynder at
indsamle penge til en idrætshal.
Mere end 10 år går, før den
første hal, Vesthallen, i 1968 er
en realitet.
nn1972 - B
 yens første
svømmehal indvies på
Langmarksvej; med i arbejdet
bag var SfHO.
nn1990’erne - S fHO arrangerer
de første Horsens Open Airkoncerter på Dyrskuepladsen.
nn1990 - S fHO overtager
opgaven som arrangør af det
årlige Horsens Heste- og
Kræmmermarked.
nn1990 - P
 arkhallen på
Langmarksvej indvies. SfHO
står bl.a. bag og spiller også med
omkring de senere
udvidelser med Forum Horsens
og Casa Arena Horsens.
nn1992 - S fHO er med til at
skubbe ”Team Danmark”ordningen i gang, så
idrætstalenter kan uddanne sig
lokalt over længere tid end
normalt og få lektier og træning
til at passe sammen.
nn1995 - H
 orsens Kommune
afsætter de første 250.000 kr.
til Team Horsens, der skal støtte
lokale talenter; en række
sponsorer dobler beløbet op.
nn1995 - H
 orsens Idrætsarkiv
åbner på Gasvej.
nn2004 - F
 orum Horsens
åbnes.
nn2004 - H
 orsens bliver eliteidrætskommune. Igen med
SfHO som én af spillerne bag.
nn2006 - S portscollege
Horsens dannes som en hjælp
til elite-talenter på vej. Igen er
SfHO med i kulissen, ligesom
det er tilfældet, da et sportskollegium med plads til 40
elever i 2012 indvies på
Langmarksvej.
nn2008 - H
 orsens bliver
officielt Team Danmark
Elitekommune og udbygger på
den måde samarbejdet med
Team Danmark om at hjælpe
lokale talenter på vej.
nn2009 - B
 yens nye stadion,
Casa Arena Horsens, står klar til
fodboldkampe og koncerter.
nn2011 - T
 eam Horsens afløses
af et eliteidrætsråd, som
repræsenterer klubber,
sponsorer og politikere.
nn2011 - B
 ettina Sparvath
vælges som den første
kvindelige formand i SfHO.
nn2012 - S portssammenslutningen for Horsens og
Omegn skifter navn til Sport
Horsens.

Kirken spiller med
til byfest i Torsted
torsted - De kommende
dage holder Torsted byfest,
og Østerhåb Kirke spiller
igen med.
I morgen aften lægges der
ud med koncert i kirken.
Her vil Anne Dorte Michelsen tolke både egne sange
og danske salmer. Koncerten starter kl. 19.
På fredag fra kl. 18 liner
menighedsrådet op til grillaften på pladsen ved Østerhåb Kirke. Her er sørget for
grill og glødende kul, hvorefter bydelens familier opfordres til selv at medbringe
grillvenlig mad. Øl, vand og
is kan købes.
På lørdag gælder det et
QR-løb med start fra kirken
kl. 10.30. Adgangskortet er
en mobil med en app, der
kan aflæse QR-koderne. Ude
på ruten venter fortællinger,
små opgaver og lette forfriskninger.

Dyr cykel stjålet
fra udhus
hovedgård - En cykel af
mærket Specialized, cykeltøj og cykelsko til en samlet
værdi af næsten 45.000 kr.
er forsvundet fra et udhus
på Vinthersvej i Hovedgård.
Indbruddet er sket i går i
tidsrummet mellem kl. 7 og
kl. 15.40.
Tyven har brudt en dør op
for at komme ind i udhuset,
oplyser vicepolitiinspektør
Lars Peter Madsen fra Sydøstjyllands Politi.
Der er også stjålet en boremaskine af mærket Bosch.

Harmonikauheld
ved rødt lys
horsens - Tre biler var i går
eftermiddag kl. 16.57 involveret i et harmonikasammenstød på Sønderbrogade
ved Odinsgade i Horsens.
En 20-årig kvinde fra Horsens stoppede for rødt lys.
Det samme gjorde en 23-årig
mand bag hende.
Men en anden 23-årig
mand fra Horsens overså, at
bilerne foran ham bremsede. Han kørte ind i den
23-årige, som blev skubbet
ind i den 20-årige.
Der skete kun materiel
skade, oplyser politiet.

Alarmen gik
hos Intersport
horsens - Kort før kl. 5 i
morges gik alarmen hos Intersport på Torvet i Horsens.
- En tyv har brudt et vindue til lageret op. Det er
endnu uvist, hvad der er
stjålet fra lageret, fortæller
vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen fra Sydøstjyllands Politi.

