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VICTOR KRISTENSEN ER DØD

Fredag den 3. maj 2019 døde Victor Kristensen i en alder af 94 år.
Victor Kristensen var igennem det meste af sit liv aktiv indenfor Horsens-idrætten. Som aktiv bryder for
Hermod opnåede han bl.a. landsholdsdebut og seks jyske mesterskaber, men det er sikket for sit arbejde
som leder i Hermod, Sportssammenslutningen for Horsens og Omegn (SfHO) og Horsens Idrætsarkiv de
fleste vil huske ham for.
Victor Kristensen blev som 18-årig kasserer i brydeklubben Hermod, og han nåede 12 år som formand fra
1954 til 1966, og han var formand for SfHO fra 1962 til 1971.
Da SfHO i 1995 nedsatte en arbejdsgruppe af gamle idrætsledere, som skulle stå for oprettelsen af et
idrætsarkiv, blev Victor Kristensen et naturligt valg som leder for gruppen. Da Horsens Idrætsarkiv i
december 1995 var etableret i belysningsvæsenets gamle administrationsbygning på Gasvej, blev det
ligeså naturligt, at han blev den første leder af byens sportsmuseum. Her fortsatte han indtil 2011, hvor han
i en alder af 87 år følte, at kræfterne ikke længere slog til.
Billedet af Victor Kristensen er fra Sport Horsens’ 75 års jubilæumsreception i idrætsarkivet den 23. august
2013. Fotograf: Jørn Bonde · Pressekontakt.
Nekrolog i Horsens Folkeblad fra den 6. maj 2019, skrevet af Tommy Poulsen, ses ved at følge dette link:
http://horsensidraetsarkiv.dk/wp-content/uploads/2019/05/HF-2019.05.06-Idrættens-tidligere-førstemanddød-Victor-Kristensen.pdf
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NY FRIVILLIG I IDRÆTSARKIVET
Jan Møller Hulgaard begyndte den 12. marts som ny frivillig i Horsens Idrætsarkiv. Dermed har arkivet i alt
syv frivillige tilknyttet. Jan Møller Hulgaard er 49 år og bosiddende i Lund. Han blev udlært bygningsmaler i
1988 og arbejdede som sådan, indtil han fik job som fabriksarbejder hos Velux i Østbirk i 1994. Efter et par
sygdomsperioder afsluttede Jan Møller Hulgaard sit erhvervsaktive liv med et flexjob i en børnehave i 2016,
inden han i 2017 blev førtidspensionist. Jan Møller Hulgaard synger i kor og interesserer sig for sport og
lokalhistorie.
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