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OLD BOYS IDRÆT I 100 ÅR

Old Boys Idrætsklub kunne lørdag den 17. september fejre sit 100-års jubilæum med en reception i Sønderbro
Kulturhus. Til en del af jubilæumsudstillingen havde klubben hentet sin foreningsfane, en lille bowlingskulptur og
otte pokaler, som til daglig opbevares i idrætsarkivet. Herover ses de ’lånte’ arkivalier. Et stort TIL LYKKE til OBI.
Hanne og Svend Tønnesen. I april fik idrætsarkivet overdraget en kasse med ting efter ægteparret Tønnesen,
hvis lederarbejde i årtier satte sit præg på gymnastikken i Horsens og omegn. Materialet kom fra arkivet Hatting
Sogns Lokalhistorie og omfattede bl.a. billeder, bøger, diplomer, papirer og ni foto- og scrapbøger.
Svend Tønnesen var i 1960 den første, som modtog Horsens Folkeblads idrætslederpris - som aktiv leder i HfS
og Horsensegnes Gymnastikforening.
Hanne Tønnesen modtog HfS’ fortjenstnål i 1978, fik tildelt DIF’s ærestegn i 1982 og var æresmedlem i Hatting
IF. Begge var æresmedlemmer i DGI Horsensegnen (tidligere Horsensegnens Gymnastik- og Ungdomsforening).
HfS-materialer. En endnu større mængde ting fik idrætsarkivet fra Byarkivet - i to flyttekasser og 32 arkivæsker.
Materialet, som HfS-formand Flemming Kristensen i 90’erne indleverede til Byarkivet, er fra perioden 1938-1987,
og er vedr. Sportssammenslutningen for Horsens og Omegn, HfS hovedafdeling og HfS fodboldafdeling. Der er
endvidere enkelte ting fra HfS håndboldafdeling, Aktiv Fritid og Horsensegnens Gymnastik- og Ungdomsforening.
Paul-Erik Møller, der spillede 10 divisionskampe for HfS i 1961, besøgte den 31. juli idrætsarkivet sammen med
sin familie. Han havde rundet de 80 år og en familiegave var et besøg på Industrimuseet og idrætsarkivet m.m.
Paul-Erik er bror til landsholdsmålmanden Max Møller, som dog ikke var med.
Hans Kleberg begyndte den 6. september som ny frivillig i idrætsarkivet. Han er kendt fra HfS og AC Horsens,
hvor han bl.a. laver kamp- og spillerstatistikker, der bruges af klubberne, pressen og idrætsarkivet.
Håndbolddommerklubben Østjylland, der er en af idrætsarkivets medlemsklubber, besøgte den 26. september
idrætsarkivet. 16 personer inkl. et par af dommerklubbens sponsorer havde et par hyggelige timer i arkivet.
ÆNDRING: Siden sommeren 2018 har 2/3 af idrætsarkivets udstillingslokaler været tilgængelig for besøgende i
Industrimuseets åbningstid. Med afsæt i energisituationen er det nu aftalt, at vende tilbage til den gamle ordning,
hvor det kun er muligt at besøge idrætsarkivet, når det er bemandet, på tirsdage kl. 9-15 og søndage kl. 11-14
samt efter aftale. Ændringen bliver permanent.
GLK

En ung Svend Tønnesen i Horsens Idrætspark og en ældre Hanne Tønnesen i ’keep cool outfit’ samt en plakette
fra Gymnastrada Wien i 1965, hvor Hanne Tønnesen ledede et udvalgt hold bestående af 33 jyske kvinder.
Flemming Kristensen, afgående formand for HfS hovedafdeling, gav i 1988 ’stafetten’ videre til Jan Trøjborg.

