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NY FORENING ER NY EJER AF IDRÆTSARKIVET   
Den 2. juni i år besluttede Sport Horsens at nedlægge sig selv. Dermed blev idrætsarkivet gjort 
ejerløs, men ikke ret længe. Allerede den 1. juli afholdtes stiftende generalforsamling i Foreningen 
Horsens Idrætsarkiv, der får til opgave at drive byens sportsmuseum videre.  
Initiativet til foreningen kom fra arkivets frivillige, og foreningen har fået en god start. 11 af byens 
idrætsklubber og 24 enkeltpersonen har indtil videre tegnet medlemskaber. Der er også lykkedes at 
tegne et par sponsorater / støttemedlemskaber med AC Horsens og firmaet Scanbolt på Bodøvej.  

 

Det stiftende møde havde deltagelse af 16 personer. Ud over arkivets frivillige 
var der mødt idrætsledere fra byens klubber, der repræsenterede rigtig mange 
års leder- og formandskaber, bl.a. Lennart Jensen (HIC), Mogens Hansen (FC 
Horsens), Carl Gerstrøm (sejlklubben), Pia Jørgensen (roklubben), Paul Høj 
(HFS), Hans Madsen (HBK) og Børge Jørgensen (Sportssammenslutningen). 
Sidstnævnte var mødets dirigent. 
 

Generalforsamlingen valgte Jesper Rasmussen (billedet) til foreningen første 
formand. Ud over at være frivillig i idrætsarkivet har han bl.a. i 15 år været 
rektor for Danmarks Trænerskole i Aalborg, og formand for Danmarks Hånd-
boldforbunds uddannelsesudvalg i 20 år for hvilket han modtog DHF’s guldnål.             
 

Kassererposten blev lagt i sikre hænder hos Birgit Christiansen. Hun er ’afviklende’ kasserer i Sport 
Horsens og aktiv kasserer i HFS. Ud over at være eneste kvinde i bestyrelsen, bliver hun også det eneste 
bestyrelsesmedlem, der ikke arbejder som frivillig i arkivet, da de to sidste bestyrelsesposter tilfaldt Jimmy 
Sørensen og Gunner Lindbæk Knudsen. Sidstnævnte fortsætter som arkivleder.    
Lars Nielsen blev valgt som suppleant. Bent Skov blev revisor og Børge Jørgensen revisorsuppleant.  
 

Horsens Idrætsarkivs eksistensgrundlag ser pludselig lysere ud, og det er et håb, at endnu flere af byens 
idrætsklubber vil bruge en del af deres sparede Sport Horsens-kontingentkroner til at støtte idrætsarkivet.     
 

OLD BOYS IDRÆTSKLUB  
Som forberedelse til Old Boys Idrætsklubs 100-års jubilæum den 19. september 2022 havde 
idrætsarkivet den 1. juni besøg af klubbens formand Henry Larsen.  
OBI har afleveret meget til idrætsarkivet, så der bliver ikke mangel på materiale til at markere 
jubilæet med. I arkivet findes bl.a. foreningsfane, flere protokoller og fotoalbum.   

 
MANGE AF PRESSEFOTOGRAF LENE SØRENSENS BILLEDER TIL IDRÆTSARKIVET   
Fra Ib Østergaard Andersen, Horsens Billeder, modtog idrætsarkivet først i juni flere tusinde, endnu ikke 
endelig optalte, filer med sportsbilleder (1986-1991) fra pressefotograf Lene Sørensen, Horsens Folkeblad.  
Ib Østergaard Andersen var ved samme lejlighed idrætsarkivet behjælpelig med scanning af de mange dias, 
som arkivet modtog efter gymnastikleder og kørelærer Martin Jensens død i 2019, samt med scanning af 
DGI-dias vedrørende Landsstævnet 1990 i Horsens.         
 
 
OL  
UDSTILLING  
VED  
HAVNENS  
DAG 
 
 
 
Ved Havnes Dag den 12. juni havde idrætsarkivet og Horsens Sejlklub en udstilling om OL i og omkring et 
af sejlklubbens bådehuse. Idrætsarkivet bidrog med plancheudstillingen ’Horsens og de olympiske Lege’. 
Olympiere fra flere idrætsgrene deltog i sejlklubbens reception. Fra venstre: Birthe Lindskov, OL-deltager 
1964 i kajak for Holstebro og bosiddende i Horsens-området siden 1965, OL-guldvinder i 1992 Steen 
Secher, Horsens Sejlklub, med sin datter Anna. Endvidere Christian Jakobsen, OL-deltager for Gentofte i 
1996 (tidligere og senere Horsens Badmintonklub) sammen med Carl Gerstrøm fra Horsens Sejlklub, som 
var primus motor for arrangementet.   
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HOCKEY-BILLEDER KOM UNDER LUP 
Sidst i maj henvendte horsensianeren Asger Fynbo sig i arkivet. 
Med sig havde han en skrivelse fra 1976, underskrevet af Albert 
Rasmussen, idrætsarkivets grundlægger. I skrivelsen udpeger 
Albert Rasmussen Asger Fynbos tante og dennes to søstre på 
billedet t.h. med HFS hockeyhold 1919, som Horsens Folkeblad 
havde bragt den 3. april 1976 - uden navneoplysninger. 
Albert Rasmussen skrev til Asger Fynbo, at hans tante Julie var 
kvinde nr. to fra højre, og at kvinden længst til højre var hendes 
søster ’Lita’, samt at kvinden længst til venstre var endnu en 
søster, nemlig ’Rinne Hule’. Altså tre søstre på samme hold.  
 

Muligheden for at få ’nye’ navne på mere end 100 år gamle fotografier gav anledning til granskning af idræts-
arkivets hockeybilleder, og her kunne Asger Fynbo bidrage med oplysninger om de tre kvinders oprindelige 
navne: Julie Andersen (senere gift Fynbo), ’Lita’ var døbt Helene Andersen (senere gift Sørensen) og ’Rinne’ 
var døbt Severine Andersen (senere gift Hule).          
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et gennemsyn af hockey-billederne førte til en revurdering af billedet til venstre, der er et kendt HFS-billede, 
som op igennem tiden er blevet kædet sammen med klubbens tre jyske mesterskaber i hockey 1918-1920. 
For sammenlignet med billedet til højre, som var med i HFS Årsskrift 1918, er konklusionen, at billedet er 
ældre end hidtil antaget. På billedet t.v. er minihockeystaven i æsken påmonteret to ringe til indgravering af 
vindere, mens minihockeystaven i æsken på billedet til højre har otte ringe. Derfor er holdet på billedet til 
venstre ikke fra HFS. Det er derimod Horsens Idræts Klubs jyske mestre fra 1913. Det var Horsens Idræts 
Klub, der i forening med Horsens Boldklub stiftede HFS i 1915. 
I øvrigt ses Severine ’Rinne’ Andersen stående på 1918-billedet i venstre side mellem lederen R. H. Elmtoft 
og Marius ’Bjerre’ Hansen, der begge er med som spillere på 1913-billedet til venstre.           
 
HESTEVÆDDELØB PÅ BYGHOLM MARK 
Søndag den 13. juni bragte Horsens Folkeblad en tosidet artikel under overskriften ’Horsens Rideklub 
tænkte stort i 1921: I Gaar havde vi saa Horsens femte Derbydag’. Artiklen, som var skrevet af Christian 
Rimestad omhandlede hestevæddeløb på Bygholm Mark. Idrætsarkivet leverede baggrundsoplysninger og 
et par billeder til artiklen. Horsens Rideklub arrangerede væddeløbene seks gange i årene 1912-1922.   
 
ZONE-REDNINGSKORPSET OG JENNY KAMMERSGAARD 
Idrætsarkivet har i to omgange haft besøg af Frederik Madsen, der er formand for Zone-Redningskorpsets 
Venner, som er en forening med omkring 300 medlemmer. Han søgte oplysningen i arkivet om Zonens 
indsats med at stille en ledsagebåd til rådighed ved Jenny Kammersgaards to Kattegatsvømninger i 1937.  
 

ANNE-MARIE RINDOM HYLDET PÅ TORVET EFTER SIN OL-TRIUMF 
 

Der kan naturligvis ikke skrives et nyhedsbrev uden at omtale af Anne-Marie 
Rindoms imponerende præstation ved OL i Japan, som efter spændende og 
dramatiske sejladser resulterede i en guldmedalje i Laser Radial.  
 

OL-guldet til Anne-Marie Rindom er det hidtil største og fornemste individuelle 
resultat til Horsens-idrætten, og lørdag den 7. august fik hun sin velfortjente 
hyldest på Torvet i Horsens (billedet). En stor menneskemængde var mødt op 
til borgmestertale, isbåde, sodavand og autografskrivning.  
 

Et stort til lykke til Anne-Marie Rindom, Horsens til OL og Horsens Sejlklub.  
 


