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Pia Hoffman (i midten tv.) vandt det danske mesterskab i basketball med Horsens BC i 1986 og 1993. Hun havde i går taget turen fra Haderslev for at være med til at fejre Sport Horsens’ jubilæum. Hun var
blandt de specielt indbudte gæster til jubilæet. Til venstre ses Gunnar Svensson og nederst til højre Victor Kristensen. Han sad i foreningens bestyrelse i 20 år. 
Foto: Martin Ravn

Tidligere stjerner hyldede sporten
Sport Horsens
fejrede sit
75 års jubilæum
Af Palle Herløv
pahe@hsfo.dk

HORSENS - Sport Horsens -

det tidligere Sportssammenslutningen for Horsens og
Omegn, SfHO - holdt i går
reception i anledning af foreningens 75-års jubilæum.
Det skete i Horsens
Idrætsarkivs lokaler på Gasvej, hvor formand Bettina
Sparvath bød velkommen,
og Hardy Nikolajsen funge-

rede som toastmaster, da fire tidligere sportsudøvere
fra Horsens lagde vejen forbi
til et kort interview. Hardy
Nikolajsen har sammen med
Gunner Lindbæk Knudsen
og Børge Jørgensen skrevet
det jubilæumskrift, der er
sendt på gaden for nylig.
- Jeg er glad for at se, at så
mange er dukket op i dag.
Vores forening består af
mennesker, der gør en forskel både i egne klubber og
for andres klubber ved at
være med i samarbejdet,
sagde Bettina Sparvath.
- Det er rigtig fint, at receptionen bliver holdt her i

HIC’s formand Lennart Jensendonerer her en pose med diplomer
og billeder, som han har arvet fra sin far Ejler Jensen - den første
formand for B1940, som nu hedder FC Horsens.  Foto: Martin Ravn

”De kommende år vil præsentere mange
nye problemstillinger for Sport Horsens,
men vi føler os godt rustet.”
Bettina Sparvath, formand, Sport horsens

idrætsarkivet, da her er som
en tidslomme. Også her er
der folk, der frivilligt bruger
en masse tid på at gøre et
stort stykke arbejde.

Tak for samarbejdet

Også Horsens Kommunes
kulturudvalgsformand, An-

dreas Boesen (S), tog mikrofonen og rettede en tak til
Sport Horsens for det gode
samarbejde, hvorefter Hardy Nikolajsens indbudte gæster skiftevis blev udspurgt i
”den varme stol”.
Første mand var den tidligere AC Horsens-målmand

Søren Jochumsen fra AC Horsenssvarer på spørgsmål fra Hardy
Nikolajsen. Han fremhævede Charles Akonnor og Gilberto Macena
som to af de bedste, han har spillet sammen med.  Foto: Martin Ravn

Søren Jochumsen, der voksede op i Torsted, og tog et
smut forbi FC Horsens for
siden at tørne ud for ”De
Gule”, som han spillede hele
524 kampe for, inden han
lagde støvler og handsker på
hylden til fordel for et job i
klubbens kommercielle afdeling.
- Kan det passe, at du spillede 181 kampe i træk uden
at melde afbud, blev han
spurgt.
- Ja, det skal nok passe. Stimen blev brudt, da Kent
Nielsen (tidl. træner, red.)
mente, at en anden mand
skulle have lov. Det tog vi en

venskabelig snak om i omklædningsrummet
efter
kampen, lød svaret fra Søren Jochumsen, som i øvrigt
scorede 18 mål i sin karriere.
Alle på straffespark.
- Det sørger jeg for at gøre
vores angribere opmærksomme på ved enhver lejlighed, tilføjede han spøgefuldt.
Han fremhævede spillere
som Søren Friis, Allan Søgaard og Jan Abrahamsen som
nogle af de bedste lokale,
han har været på hold med
gennem sine mange år i professionel fodbold her i Horsens.

Kulturudvalgsformand Andeas Boesen (S)nævnte i sin tale, at
han ser frem til de kommende forhandlinger om ny idrætspolitik,
der skal få flere ud at røre sig. 
Foto: Martin Ravn

