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Formandens ”Klumme”
v/Karen Hoffmann

25 års jubilæum
13. januar 2020 var det 25 år siden, at veteranidræt startede i Skovbakken. Vores 
tirsdagsinstruktør Gunnar Nielsen var initiativtager sammen med folk fra Idrætssamvirket 
og Helle og Bent Jørgensen.
13 aktive var mødt frem, og i den første periode fandt gymnastikken sted på et nærliggende 
plejehjem samt i Vejlby-Risskov Centret, men via mund til mund metoden voksede 
antallet af aktive hurtigt. Vi har valgt at fastholde den oprindelige struktur, at alle skal 
gøre gymnastik, før de fortsætter med de tilvalgte aktiviteter. 
Veteranidræt har et idrætsligt og et socialt formål, og Vejlby Risskov Centret har dannet 
de perfekte rammer.
2. tirsdag i januar valgte bestyrelsen at markere jubilæumsdagen, og til manges glædelige 
overraskelse blev de mødt med ”en lille skarp”, som ifølge Gunnar fik øvelserne på 
gulv til at glide lettere!
Der blev råbt 3 x hurra for veteranerne, ligesom der blev sendt en hilsen til Helle og 
Bent Jørgensen med ønsket om snart at se dem til idræt i blandt os.
Den 12.maj slutter vi sæsonen af med en jubilæumsfest med festmiddag, underholdning 
og dans, så sæt allerede nu x i kalenderen!

I dette nummer af Målet er der en indkaldelse til generalforsamling den 12. marts. 
Som det fremgår af indkaldelsen vil der denne gang være nye valg til bestyrelsen. 
Ligeledes har bestyrelsen indsendt et forslag til vedtægtsændringer, der som noget 
nyt , hvis vedtægtsændringerne vedtages, bl.a. omfatter valg af 2 suppleanter. 
Vedtægtsændringerne er blevet godkendt i Hovedbestyrelsen samt af Aarhus Kommune. 

På forårets program er der en bowlingdag, som vi har rykket fra november måned. På 
generalforsamlingen i marts kan vi så beslutte, om vi fortsat skal tilbyde bowling på 
programmet. Som noget nyt udbyder vi i samarbejde med DAI den 17. februar en dag 
med kurling, og sluttelig er der en testdag den 2. april.

Velkommen til 2020.
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Indkaldelse til Generalforsamling 10-03-20
Veteran-Idræt Skovbakken

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab 2019 til godkendelse.
5. Budget for 2020 til orientering
6. Indkomne forslag – bestyrelsen vil indsende forslag til      vedtægtsændringer
7. Fastsættelse af kontingent (uændret)
8. Valg af bestyrelse. På valg for 2 år:
a. Formand Karen Hoffmann-J (Ikke villig til genvalg som formand)
b. Sekretær Steen Marcussen (Villig til genvalg).
c. Best.medlemmer  Egon Christensen og Alice Juul Nielsen
  (Ikke villige   til genvalg)
9. Valg af 1 revisor. Ole Juul (Villig til genvalg)
10. Evt.

Indkomne forslag skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen i hænde 
senest 2 uger før generalforsamlingen –tirsdag den 25. februar.
Såfremt vedtægtsændringerne vedtages under punkt 6, vil punkt 8 også 
omhandle valg af 2 personer som suppleanter.

Forslag til Vedtægtsændringer.
Tekst med rødt udgår og tekst med grøn er nyt.

Vedtægter for Veteran-Idræt Skovbakken

§ 1. Navn:
Navnet er Veteran – Idræt Skovbakken, som er en selvstændig administreret afdeling under 
Idrætsklubben Skovbakken Aarhus.

§ 2. Formål:
Veteran – Idræt er startet den 13. januar 1995 og har til formål at tilbyde idræt og socialt 
samvær for ældre.

§ 3. Afdelingens drift:
Afdelingens drift finansieres ved kontingent fra medlemmerne samt ved evt. tilskud fra Aarhus 
Kommune.
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§ 4. Medlemmer:
Kun aktive medlemmer kan optages i afdelingen.
Som aktivt medlem betragtes ethvert betalende medlem, som deltager i afdelingens ar-
rangementer af såvel idrætslig som social karakter. Et medlem kan for et nedsat kontingent 
fortsætte som passivt medlem og deltage i de sociale arrangementer.
Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 
tre måneder efter, at der er rykket for det.

§ 5. Kontingent:
Medlemmernes kontingent fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 
Kontingentet opkræves af bestyrelsen for ét år ad gangen og skal være betalt senest 1. juli.  

§ 6. Afdelingens ledelse:
Afdelingens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Afdelingens drift og ledelse varetages af bestyrelsen.

§ 7. Generalforsamlingen:
Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året i januar kvartal med følgende 
dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af afdelingens reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af afdelingens budget til orientering.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af valgbare bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af valgbare bestyrelsessuppleant.
9. Valg af to revisorer.
10. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af forsamlingen, og som ikke må være 
medlem af bestyrelsen.
Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen 
måtte have inviteret.
Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer, dog ikke passive medlemmer. Hvert medlem 
har en stemme.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stem-
mes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen indkaldes i ”Målet” og/eller ved opslag ved opslag og/eller i ”Målet”, og/
eller på hjemmesiden med mindst tre ugers varsel.
Af indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uger før general-
forsamlingen. Eventuelle indsendte forslag skal komme til medlemmerne kundskab gennem 
opslag senest en uge før generalforsamlingen.
Kandidater til bestyrelsen vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 
1/3 af medlemmerne anmoder derom med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. 
Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel med den foreslåede dagsorden.
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§ 8. Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges således:
Formand og sekretær vælges for en 2 – årig periode i lige år.
Næstformand og kasserer vælges for en 2 – årig periode i ulige år.
2 menige medlemmer vælges for en 2 – årig periode i lige år.
1 menigt medlem vælges for en 2 – årig periode i ulige år.
Revisorer vælges for en 2 – årig periode, således at en er på valg i lige år, og en er på valg 
i ulige år.
Hvis et bestyrelsesmedlem får forfald, er bestyrelsen bemyndiget til at besætte den ledige 
post med et af afdelingens medlemmer. Vedkommende er på valg på førstkommende ge-
neralforsamling.
Bestyrelsen består af syv medlemmer: formand, næstformand, kasserer, sekretær og tre 
øvrige medlemmer. Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og tre bestyrelsesmedlem-
mer er på valg i ulige år. Alle vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv 
på første bestyrelsesmøde.
Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, hver for 2 år ad gangen. 
Én i lige år og én i ulige år.
Bestyrelsen har ligeledes mulighed for på et hvilken som helst tidspunkt at konstituerer sig. 
Bestyrelsens konstituering skal meddeles medlemmerne.

§9. Bestyrelsens opgave og virke:
Afdelingens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor Aarhus kommune for anvendelse af det evt. modtagne tilskud 
m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.
Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori afdelingens virksomhed i det forløbne år 
beskrives.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang om året.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange 
om året, og når formanden eller mindst tre bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.
Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert møde, som godkendes på efterfølgende be-
styrelsesmøde.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er for-
mandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

§ 10. Budget, ansøgning, regnskab og revision:
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering på generalforsamlingen.
Foreningens regnskabsår følger kalenderår.
Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse 
med de i lovgivningen til enhver tid stillede krav.
Det særlige tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse af Aarhus kommune sammen 
med ansøgning om støtte. Tilskudsregnskab skal underskrives af samtlige bestyrelsesmed-
lemmer og revisorer.
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. De valgte revisorer må 
ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet med samme.
Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med den af kommunen udleverede regn-
skabsinstruks.
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§ 11. Tegningsret:
Afdelingen tegnes af formand og kasserer i forening eller ved en af disses forfald af formand 
/ kasserer i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

§ 12. Hæftelse:
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som afdelingen eller tilskuds-
modtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået 
ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller 
uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for afdelingens tilskud efter 
folkeoplysningsloven.
For de forpligtelser, der påhviler afdelingen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid 
eksisterende formue.

§ 13. Vedtægtsændring:
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stem-
mer. Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Aarhus kommune, for at sikre, at de til 
stadighed opfylder lovens krav.

§ 14. Ophør:
Ophør eller likvidation af afdelingen kan kun ske ved beslutning på en i dette øjemed indkaldt 
ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst ½ af de stemmeberettigede medlemmer er 
til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer går ind for 
forslaget. Hvis en sådan indkaldt ekstraordinær generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, 
skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget behandles ud fra 
alm. stemmeflertal.

Afdelingen kan dog ikke opløses, hvis mindst ½ af de stemmeberettigede medlemmer ønsker 
dens eksistens.
Opløses afdelingen tilfalder en eventuel formue Skovbakkens hovedafdeling til almennyttige 
formål inden for klubben.

De af afdelingen i marts 2020 således udformede og godkendte vedtægter er først gyldige 
efter godkendelse godkendte af Skovbakkens hovedstyrelse samt Aarhus kommune.



Målet Februar 2020  7

VETERANERNEReferent:
Nina Nørgaard Møller
Rudolph Wulffsgade 1 2.tv  
8000 Aarhus C
Tlf. 86 11 22 19 - 24 76 98 99
nina.n.moeller@gmail.com

Julefrokost

Ingen julefrokost uden traditioner. De er fx
-Veteraner der er parate til at underholde os
-Julelotteri med meget øvet arrangør og 
fantastisk mange sponsorgaver
-Julemaden som den nu skal være
-Dans og
-Snak 
Listen over sponsorgaver er så utrolig lang, 
en helt utrolig indsats fra Anette.
Tak til både Annette og lotterivært Tonni
Det er så venligt at så mange forretninger af 
alle mulige arter vil være med til at sørge for 
at vi veteraner får alle disse flotte præmier 
til vores lotteri. 

Tak.
Mange tak til alle sponsorer som 
er:
Photo Care, Trøjborg Centret
Kvickly, Veri Centret
Karstens seniorrejser
JJ Fiskebilen, Veri Centret
Ønsketing, Veri Centret
Meny, Brynet Vindrosen 37 Risskov
Dyrehandler, Skelager
Beefeater Pub, Veri Centret
Føtex, Skelager
Brugsen, Vorregårds Alle
Frisør Tanja, Vorregårds Alle
Løvbjerg, Trøjborg Centret
Lion Sandwich Shawarma Bar, Skejby 
Centret
Matas, Veri Centret
Frisør Svane, Vorregårds Alle
Frisør, Veri Centret
KM mode, Veri Centret
Liberta Pizzeria, Veri Centret
Ønsketing, Veri Centret 
Victor, Veri Centret
Julemanden, Veri Centret
Skejby Bodega, Skelager
Den store cykelsmed, Skelager

Sportmaster, Veri centret
Chas E. vinhandler, Skejby Centret
Apotek, Veri Centret
Apotek, Skelager
Amy Time, Veri Centret
Bog og ide, Veri Centret
Louis Nielsen, Veri Centret
Rema 1000, Veri Centret
Rema 1000, Vejlby
Danske Bank 
Barberen 
Arbejdernes Landsbank A/S  
Hans Jørgen
Vejlby Risskov Hallen
Netto, Vindrosen 39 Risskov
Apotek, Vejlby

Julefrokosten

Else Ilsøe sagde straks ja, da jeg spurgte 
hende om hun havde lyst til at skrive om 
vores julefrokost.
Og Else har da om nogen erfaringer med 
veteranernes julefrokost. Hvor mange Else 
har været med til ved jeg ikke, men vi har 
jo hørt at Else også har været toastmaster.

Elses beretning:

Tirsdag d. 10. december om aftenen sad 
Niels og jeg i hver sin lænestol og fordøjede 
alt det, der var sket i løbet af dagen. Vi var 
mætte efter den sædvanlige overdådige 
frokost og mættet med oplevelser. Vi snød 
fra gymnastikken. Og mødte direkte op i 
Syrensalen med festligt pyntede borde, og 
Veteraner var bænket meget tæt. Men hvor 
der er hjerterum er der også husrum! Ingen 
bekymringer om ”døde punkter” – snakken 
gik lystigt (og højt), og man var tydeligt glade 
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for at møde hinanden under festlige former.
Karen bød velkommen og overlod mikrofonen 
til Karsten, som var aftenens konferencier 
(den mand har mange talenter). Selvom der 
var rekorddeltagelse afvikledes spisningen 
uden problemer. Problemerne var vel at 
maden var så lækker, at man kom til at øse for 
meget op på tallerkenen! Under spisningen 
var der forskellig underholdning – ingen 
nævnt – ingen glemt.
Julelotteriet blev afviklet under megen 
morskab og glæde over alle de gevinster, 
som der var. 
Ris-a-la-manden med adskillige mandler og 
gaver blev fortæret selvom maven egentlig 
var godt fyldt op. 
Så tog Ole Vendelbo over med musik, 
vittigheder og godt humør og så ”gik de gamle 
hjem” ikke fordi Oles musik ikke duede, men 
vi er altså nogle stykker, som har passeret 
de 80 og derfor ikke holder ud så længe, 
som da vi var yngre.
En julefrokost der blev lige så god, som 
alle de forrige år var slut for denne gang. 
Tak for den.
NB. Den eneste mangel var, at alle vores 
”billedbøger” ikke var lagt frem. Det er så 
sjovt at se sig selv som yngre og smukkere.

Else

Et helt nyt år. Godt nytår til alle!

Så er vi klar igen, og vi er så heldige at vi 
har to rigtig gode instruktører, der hjælper os 
med at vedligeholde/træne vores krop – og 
ikke at forglemme også vores mentale og 
sociale sundhed.
Tak til jer for det, varm tak.

Men det er jo nytår, så skulle vi måske også 
lige tage et lille kig på det vi også selv kan 
gøre.
Jeg har tidligere skrevet om GÅ-bogen af 
Bente Klarlund.
Heri er der masser af nyttig inspiration.
I får lige et par eksempler. 
Citat Gå-bogen side 11:
” ”Gå-bogens titel er inspireret af Søren 
Kirkegaard, der i et brev til sin svigerinde 
Henriette skriver: ”Tab for alt i verden ikke 
lysten til at gå: jeg går mig hver dag det dag-
lige velbefindende til og går mig fra enhver 

sygdom; jeg har gået mig mine bedste tanker 
til, og jeg kender ingen tanke så tung, at man 
ikke kan gå sig fra den….Når man således 
bliver ved at gå, så går det nok” ”
Citat: Gå-bogen side 151.
” ”En gåtur er den bedste medicin.” Hip-
pokrates. Græsk læge (F. ca. 460 f. Kr.) ”

Herunder et eksempel på at også andre har 
tænkt over nytten af at bevæge sig!

Om ”pigebørn og unge pigers opvækst” 
 ” Én times Legemsøvelser daglig for et Barn 
eller en ung Pige, der holdes stillesiddende og 
beskjæftiget med aandeligt Arbejde i mange 
Timer af Døgnet og fortrinvis om Vinteren, 
burde være en almindelig Regel; en Times 
Gymnastik tre Gange ugentlig det Minimum, 
under hvilket man neppe vil kunne opnaa de 
gavnlige og varige Virkninger, man tilsigter.”
Således skriver A.G. Drachmann i 1869 
om det der vistnok var et gymnastikinstitut 
han havde  oprettet i København for unge 
piger. Han fortæller at det endog havde royal 
opmærksomhed.
Bogen er desværre gået tabt, så jeg kan kun 
citere fra uddrag af bogen.
Den resterende del af bogen jeg har omtaler 
”systemet”. Beskrivelserne af ”systemet” 
og de principper efter hvilke de øvelser 
de unge piger skulle øves i er til gengæld 
velbeskrevne.
Hermed bare et par eksempler: 
”- 1. Det maa først og fremmest være byg-
get på en æstetisk grundvold, Skjønheds-
hensynet være ligesaavel fyldestgjort som 
Sundhedssynet, i hvis Tjeneste det skal virke
- 2. Det må indeholde rig Afvexling af Be-
vægelses-Grader og Bevægelses-Former, 
deels for at undgaa de trættende Gjenta-
gelser af de samme Øvelser, der ville sløve 
Børnene, gjøre dem uopmærksomme og 
lade dem tabe Interessen, deels for at kunne 
anvendes af Børn med forskjellig Udviklings-
grad of forskjellig Konstitution.
Og – 6. Det maa indeholde en Række af 
Øvelser nærmest beregnet paa at udvikle 
saadanne Partier af Legemet, som fortrinsvis 
trænge til Udvikling og Styrkelse hos den 
kvindelige Ungdom: Aandedrætsmusklerne 
og de Muskelpartier, der fortrinsviis have den 
Bestemmelse at give Legemet en hensigts-
mæssig og smuk Holdning.”

Ja, ingen tvivl! Vi skal bevæge os! Men der 
har dog været en form for udvikling. 
Hvor ofte hører vi i dag, at vi skal have en 
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smuk holdning? Og det æstetiske?? Det får 
vist ikke megen opmærksomhed i mange af 
de fitness-steder som har mange kunder.
I ”Systemet” anvendte de unge piger kug-
lestænger for at gøre bevægelsen mere ef-
fektiv, de kunne også anvendes til pararbejde 
og ser mere spændende ud end Kaptajn 
Jespersens stav.
Det ser dog ikke ud til at der er særlig store 
bevægelsesudsving og heller ikke særlig me-
get for konditionen, kun øvelser ”på stedet” 
og lette gangøvelser men ingen hop eller løb. 
Men det var gymnastik også for pigebørnene!

I beskrivelser fra de tidligste skoler ser det ud 
til at det kun er drengene der skal opøves i 
legemlig aktivitet som fx skydning og klatring.

På et langt senere tidspunkt kom også skole-
stuegymnastik på nogle skolebørns hverdag 
i skolen. Skolestuegymnastik foregik i det 
sædvanlige klasseværelse. 
Mon nogen af os veteraner har hørt om det?
Det seneste tiltag siger 45 min fysisk aktivitet 
om dagen, men ikke hvordan og hvad.
Åndedrætsøvelser, eller skolestuegymna-
stik, eller ture op og ned af trapperne på 
skolen, eller rundt om skolen?? 
Måske skulle man tænke i ”mindst 45 min 3 
gange om ugen” som beskrevet i ”Systemet” 
og med reel idrætsundervisning.
Såvel formand Karen som undertegnede har 
brugt rigtig megen tid og mange argumenter 
for at få timetallet for idræt i skolen sat til 
min 3 lektioner!

Nina

Fra bestyrelsens idrætsliv

Leif Eliasen har skrevet om sit liv i idræt, om 
alle de aktiviteter og opgaver han har haft i:

MIT DEJLIGE LIV I EN HÅND-
BOLDVERDEN!
Min start var i 1947 hvor jeg begyndte på 
Fremads drengehold. Vi havde træningstid 
søndag morgen fra 7 – 8 i Den gamle Stadion-
hal, og kl. 10.00 startede turneringskampene.
Min første tur var til Helsingør hvor der blev 
spillet om de uofficielle mesterskaber. Vi blev 
slået ud i semifinalen af Stjernen Odense.
Der var præmie for bedste sammenhold og 
god opførsel – den vandt vi, og det udløste 
en uges træningsophold på Idrætshøjsko-
len i Sønderborg som kaniner for DHF´s 

træneruddannelse.
Landstræner Aksel Petersen var leder af 
kurset. Blandt kursisterne var mange højt 
rangerende spillere, bl.a. Knud Lundberg 
og Birgitte Wilbek (Ulriks mor).
Min håndboldtid fortsatte med nogle fanta-
stiske ungdomsår hvor jeg kom til at spille 
på JHF-hold som junior og yngling. I 1957 
blev jeg udtaget til at spille på jysk hold til en 
kamp mod Fyn. Jeg var på dette tidspunkt 
rykket op på Fremads 2. divisions hold 
hvilket krævede en lægetilladelse, da jeg i 
virkeligheden kun var ynglingespiller. 
Det gik så godt i Fremad, at vi efter to sæsoner 
rykkede op i 1. division. Det blev dog et kort 
ophold i divisionen, men jeg nåede dog at 
spille mig på ungdomslandsholdet hvor en 
fynsk dommer nær havde forhindret det ved 
at bortvise mig i kampen inden, men jeg fik 
dog dispensation og kom med.
Min første landskamp var mod Norge hvilket 
var et led i Skiens 60-års jubilæum. Senere 
blev det til en kamp mod Sverige. 
Jeg blev senere udtaget til landsholdets 
deltagelse i VM i Østrig, men jeg kunne ikke 
får fri fra arbejde, så var den karriere slut.
Jeg var efter Fremads nedrykning til 2. divi-
sion inviteret med KFUM på en 8 dages tur 
til Tyskland hvor vi havde en kamp hver dag.
Jeg fik ikke tid til at dyrke spillet som jeg 
gerne ville, da jeg på dette tidspunkt havde 
fået den første af mine 4 dejlige tøser – dette 
var i 1961, så der skulle arbejdes mere.
Jeg var i mellemtiden også blevet håndbold-
dommer – det skete i 1957. Jeg kunne ikke 
indstilles til divisionsdommer da jeg stadig 
var spiller, men da der blev lavet om til to 
dommere i hver kamp, blev jeg dog i 1967 
indstillet. Jeg kom hurtigt igennem systemet 
i divisionerne, og i 1970 var jeg i 1. division.
I 1976 blev jeg dommer under IHF, og i 1977 
blev jeg A-dommer. Jeg sluttede mit virke som 
top-dommer i 1988, men har dog siden dømt 
i kreds 5, hvor mine sidste kampe i år har 
været to serie 2 herrer og en serie 2 damer, 
samt to u8 drenge – en fornøjelse stadig at 
være aktiv, og jeg bliver ved så længe jeg 
synes det er sjovt. 
På forbundsplan blev jeg i 1977 valgt ind i 
JHF´s forretningsudvalg hvor jeg har fungeret 
som sekretær, kasserer og næstformand. 
Jeg var efter min udtræden af JHF´s for-
retningsudvalg dirigent i 12 år ved repræ-
sentantskabsmøderne.
I 1980 blev jeg valgt ind i DHF´s bestyrelse, 
og siden 1987 forfremmet til FU-medlem 
hvor jeg stoppede i 1992. Jeg har desuden 
fra 1978 til 2014 været vært for delegerede 
og dommere ved alle de VM og EM der har 
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været afholdt i Danmark.
Jeg har DHF´s diplomuddannelse som træ-
ner, og har fra 1957 til 1965 været træner i 
Fremad, VIK-Lystrup, Aarhus KFUM og JAI.
Jeg var med til at starte Team Danmark Cen-
ter i håndbold i Åarhus, dette blev oprettet 
på Idrætshøjskolen i Risskov under ledelse 
af Ulrik Wilbek og Jørgen Gårdskjær.
JEG HAR HAFT SÅ MANGE GODE OP-
LEVELSER MED HÅNDBOLD, så jeg har 
forsøgt at betale noget tilbage, og skulle 
det være er jeg klar til at hjælpe med flere 
opgaver.

PS Leif har jo stadig ”tillidshverv” i idrættens 
verden. Vi veteraner kan jo glæde os over 
at hans arbejde i veteranernes bestyrelse, 
hvor opgaverne som kasserer varetages 
med stor omhu.

Leif nævnte også lige at hans erfaringer 
i idrættens verden ikke kun kommer fra 
håndbold.
Leif har også dyrket atletik, og det med 
gode resultater, og så har han spillet cricket! 
Rigtig spændende. Men Leif fortalte at hans 
tålmodighed kom på for stor prøve da hans 
hold spillede en kamp der varede ”mere end 
hele dagen” 

Nina

Alice Nielsen

Alice sagde straks at hendes ”idrætsliv” var 
helt anderledes! Eller forskelligt fra fx Leifs.
Men!
Alice voksede op i Odense, Hun gik til 
gym nastik. Den slags gymnastik for piger 
der altid havde  opvisninger med fine hvide 
gymnastikdrager måske i prinsessefacon 
med et fint kort skørt. 
Disse fine gymnastikdragter blev sikkert kun 
brugt når man var til opvisning. De er så helt 
anderledes end nutidens udstyr. 
Alice flyttede til Århus. Men her var hun 
desværre ikke så heldig at finde et pige/
damegymnastikhold hvor hun gerne ville 
deltage.
Idrætstilknytningen kom ad andre veje. Den 
kom med Svend Eriks (Snekke) tilknytning 
til håndbold i Skovbakken. Snekke var en af 
de legendariske spillere fra ”kliken” og Alice 

fulgte med som familie!
Det indebar, som Alice siger det, at hun 
ofte var ”alenemor.” Håndboldspillerne i 
kliken brugte megen tid på deres idræt, vel 
i den grad afhængig af at hjemmefronten 
blev passet.
Men de der passede hjemmefronten og 
i det hele taget støttede op om de aktive 
håndboldspillere, vidste også hvordan de 
ville ”være aktive.”
De dannede DFOG!
Det handler om at livet i og omkring en god 
forening skal være favnende både for ”kliken” 
og for de der står bag kliken.
DFOG mødes stadig! De har stadig stor 
fornøjelse af at have været ”bag kliken”
DFOG mødes jævnligt og de arrangerer ture 
for sig selv. Fx har de ture til et sommerhus 
og de har  lavet en 3 dages tur til Lübeck.
DFOG er ”de fantastiske old girls”
Dette er også en fortælling om idrætslivets 
vigtige sociale betydning.
 
Alice kom dernæst via kliken/DFOG med hos 
veteranerne. Det blev til en bestyrelsespost, 
for med erfaringer fra idrættens verden, ved 
man godt at man ”skal give en hånd med”
Alice styrer pengekassen for vores fine 
madordning, og hun klarer at samle mange 
veteraner til den fælles udflugt til Vilhelms-
borg. Dertil er der selvsagt den sædvanlige 
medleven i og medansvaret for bestyrel-
sesopgaverne.
Tak til Alice for det.

Nina
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ATLETIK
OLD BOYS

Referent: 
Finn Bendixen
Overgaden 14
8920  Randers NV
Tlf. 2273 2513

Sidste år i juni var jeg til et udsolgt atletikstævne i Oslo.

 Bislett Games er et af Diamond League-seriens stævner, hvor der stort set kun optræder 
verdensstjerne og deres nærmeste konkurrenter.
Der kan være godt 15.000 tilskuere når der er udsolgt, og det var der!

Bislett Stadion er ikke hvad tilskuerpladser angår specielt godt. Det er lidt gammeldags og 
resultattavlen er f.eks. monteret på en lastbil, som står udenfor, så tavlen kan ses over stadi-
onmuren. Men der er en uforlignelig stemning, og Norge har for tiden en række verdensstjerne, 
og har faktisk hele tiden haft det.

Aarhus Stadion er efter mine begreber bedre end Bislett til atletik, banerne er af international 
standard, og der er faktisk plads til flere tilskuere end i Oslo. Men nu er der planer om at 
nedlægge dem til fordel for at lave et rent fodboldstadion. Åbenbart fordi fodboldtilskuere ikke 
kan se så langt, og ikke har stemmekraft til at råbe ‘de hvide’ op inde på grønsværen. Atletik 
tænker man sig så flyttet til et træningsanlæg ved siden af, næsten uden tilskuerfaciliteter.

Samtidig er Dansk Atletik Forbund igang med at opruste for at få flere til at interessere sig 
for atletik. 

Hvis idrætsfolket i Aarhus var rigtigt fremsynede, så satte man sig for at satse også på andre 
idrætsgrene end fodbold, og f.eks. tilbød at hjælpe DAF med at byde ind på store internationale 
stævner med udgangspunkt i at gøre Aarhus Stadion til Danmarks svar på Bislett.

Vi har jo haft store stævner i Aarhus med verdensstjerne, ja sågar en verdensrekord er der 
sat. Det skulle kunne ske igen. Og så ville det jo også kunne øge interessen for de danske 
stjerne, der måtte komme. Bedre at være fremsynet med de positive briller på, end at ned-
lægge atletikkens muligheder for at tiltrække tilskuere.
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Referent:
Arne Karlsen
R. Amundsensvej 9
8200  Århus N.
Tlf. 86 16 45 41

Referent:
Erik Frank
Herredsvej 77
8210  Århus V.
Tlf. 86 15 57 98

BAKKENISTERNE

Start på 2020-sæsonen
Så er bakkenisterne på banen igen. Jule- og nytårets glæder og strabadser er overstået, og 
vi ser nu frem til forårets mandags-møder i vores ærede klub. Ved mødet den 6. januar var 
der et pænt fremmøde (ca. 30), og stemningen og snakken gik lystigt fra start. Det lød som 
alle havde nydt julens glæder i fulde drag, og fik sagt farvel til det gamle år - og goddag til 
det nye på en fornøjelig måde. Dartskiverne kom hurtigt på plads og der kom gang i begiven-
hederne hos både de agile, og hos dem der er lidt tungere i r.... Det er jo med at få pointene 
slæbt hjem, hvis man vil være blandt de dygtige/heldige der skal præmieres ved afslutningen 
den 4. maj. Desværre var "limonadevognen" forsvundet fra lokalet, men forhåbentlig er den 
fremskaffet til næste gang, da vi mangler vognen til at stille klokkeværket på, som bruges når 
dagens tekst skal forkyndes. Der er flere meninger om dagens tekst, men det er nu engang 
den måde vi anvender når vi orienterer om hvad der sker hos bakkenisterne. 75 års med-
lemskab i Skovbakken har lært os at det kan give problemer, hvis noget bliver fejet ind under 
gulvtæppet. Vi er dog glade for at der ikke mere er nogen der "bræger" i  baggrunden,  men 
er der nogen der vil ud med noget, så er "limonadevognen" en slags "Speakers Corner", hvor 
alle kan komme til orde. Da januar-mødet var ved at slutte opdagede vores pengemand at 
der desværre var svind i vores øl-kasse, så hermed opfordrer vi til at alle fremover betaler. 
Priserne burde være kendt af alle.

Lokaleflytning
Til vores møde den 2. marts skal vi holde en midlertidig flyttedag, da en af klubbens aktive 
afdelinger skal bruge lokalet. Vi har accepteret og har fået lokalet på 1. sal, hvor der før var 
cafeteria. I de 15 år vi nu har siddet i rådet er det første gang vi skifte lokale, så det kan vi 
sikkert godt leve med, selv om det kan give problemer for enkelte gang-besværede. Vi skal 
nu heller ikke være kede af at komme op i det gamle cafeteria, for her er der mange gode 
minder for flere af os bakkenister. Her kan vi så se hvad der foregår i svømmehallen, hvor de 
unge mennesker træner for nye tider og rekorder. Men hvad angår rekorder i bassinet, så er 
det stadig en mand fra den gamle fodboldafdeling, der med et svanehop med halv skrue fra 
3-meter vippen, som har klubrekorden i et lave ringe i vandet.
Da bakkenisterne for 32 år siden startede blev der åbnet op for at vi kunne bruge klublokalerne 
i dagtimerne. Mandag blev valgt som vores mødedag da det dengang var en slags hviledag 
efter weekendens dyster. I dag er sports-arrangementer godt nok mere spredte, men vi holder 
fast i den første mandag i måneden. Og det regner vi også med vil fortsætte indtil den sidste 
bakkenist skal derhen hvor vi stod på rutebilen, når vi skulle ud og kæmpe for Skovbakkens 
og Trøjborgs ære. "Trøjborg drenge Trøjborg mænd, nu skal vi......
Til slut kan vi oplyse at hvor klublokalet er placeret er det meningen at der skal foretages 
visse om- og tilbygninger. Når pengene til arbejdet er fundet og bygningsplanerne vedtaget, 
så bliver vi til den tid informeret om hvordan det kommer til at berøre os ved vore møder.

Mødekalender
Bakkenist-mødet i februar er mandag den 3. - I marts er det mandag den 2. - I april er det 
mandag den 6. - Mandag den 4. maj er der så sæsonafslutning med tilmeldingspligt.
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Karin Meyer fyldte den 5. januar 
2020 80 år, og der skal lyde et 
hjertelig tillykke med dagen fra 
Bakkenisterne.

Bakkenisterne havde i 
december besæg af en 
træt Julemand
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Bestyrelse  Veteranerne

Redaktør: 
Tonny Johansen
mail: trj@rosenfeldt-data.dk
el: rosenfeldt@outlook.com
Mobil: 20 97 37 67

Målets udgivelser i 2020
1. februar Deadline: 15.januar
1. maj Deadline: 15. april
1. september Deadline: 15. august
1. december Deadline: 15. november

Formand: Karen Hoffmann
Haslevangsvej 31, 8210 Aarhus V.
Tlf. 86 15 98 91
Mobil: 24 42 06 25
mail: kjhoff@stofanet.dk

Næstformand: Jytte Secher
Præstevangsvej 20,st. 8210 Aarhus V.
Mobil: 40 86 86 16
mail: jytte_secher@stofanet.dk

Kasserer: Leif Eliasen
Egå Strandvej 100, 8250 Egå
Tlf. 86 22 20 62
Mobil: 20 83 20 62
mail: eliasen@kabelmail.dk

Sekretær Steen Marcussen
Elev Tværvej 5, 8520 Lystrup
Tlf. 20 43 25 18
mail: steenhm@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem: Alice Nielsen
Skovvangsvej 214,1 8200 Århus N
Tlf. 86 15 34 39
Mobil: 20 48 41 83
mail: alicejuulnielsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Egon Christensen
Moesbakken 75, 8410 Rønde
Tlf. 86 99 21 24
Mobil: 40 44 04 49
mail: egc@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem: Knud Ditlefsen
Lyngvej 15, 8240 Risskov
Tlf. 61 26 34 05
mail: lyngvej15@hotmail.com


