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COVID-19
Efter en periode på ’halv kraft’ pga. situationen med Covid-19 var idrætsarkivet igen fuldt bemandet efter
sommerferien. Men da regeringen den 23. oktober atter udvidede kravene bl.a. om at bære mundbind og
sænkede forsamlingsloftet fra 50 til 10 personer, gik det igen ud over bemandingen, da enkelte frivillige
forståeligt nok ønskede at passe på sig selv. Arkivet kan dog overholde annoncerede bemandingstimer.

VALDES ÆRESMEDLEMSBEVIS TIL IDRÆTSARKIVET
Claus Hansen, Ejby, som var en
habil løber i sin sin ungdom i HFS i
1950’erne, og senere gift med DMvinderen Hanne Nielsen, gav i
september sin fars æresmedlemsbevis fra 1973 til idrætsarkivet.
Far’en, Valdemar Hansen, kaldet
Valde, var en aktiv idrætsmand og
leder i Horsens Old Boys Idrætsklub. Hans hovedinteresse var
idrætsmærket. Det var ikke mindst
hans fortjeneste, at mange af
klubbens medlemmer gennem
årene tog idrætsmærket. Selv tog
Valde mærket i guld ikke mindre
end 22 gange. Idrætsarkivet har
tidligere fået overdraget hans guldmærke nr. 22 til samlingen.
Valdemar Hansen drev forretningen
’Melkælderen’ i Smedegade 91.

BRYDEKLUBBEN HERMOD OG SVØMMEHALLENS FØRSTE BADEMESTER
Leo Sørensen er frivillig i idrætsarkivet,
og fra ham har idrætsarkivet modtaget
en del materiale. Bl.a. noget, som har
tilhørt hans far, Helge Sørensen, der
var aktiv bryder og efterfølgende leder
i Brydeklubben Hermod.
I 1972 blev han Horsens Svømmehals
første bademester.
I materialet findes dette billede, som er
fra 1963, og fra Sønderbrogade nr. 9,
hvor Hermod havde træningslokale.
Det et stærkt hold Hermod-brydere,
som er klar til klubbens tur til Berlin.
Bagerst fra venstre ses Helge
Sørensen og lederkollegaerne Victor
Christensen (senere Kristensen) og
Henning Hansen samt Hildur Hansen,
der skulle med på turen som tolk.
I midten fra venstre: Gunnar Henningsen, Vagn Petersen, Erik Hansen,
Boye Henningsen og Frank Fuglsbjerg.
Forrest fra venstre: John Borg, Villy
Berthelsen, Hans E. Jakobsen, Gunnar
Nielsen og John Olsen.
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