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Formandens ord
v/Nina N. Møller
Vi må godt!
Vi må godt gøre gymnastik og yoga/afspænding/tibetanere, spille badminton, petanque
og kurling, svømme og spille volleyball.
Vi kom fint fra start 1. september. Men det var sandelig med stor spænding at vi mødte op.
Forud for start havde vi modtaget retningslinjer for hvordan idrætsaktiviteter kunne
gennemføres. Disse retningslinjer kommer fra Kulturministeriet der har udarbejdet
dem i samarbejde med idrættens organisationer.
Det er stadig disse retningslinjer vi arbejder efter.
Det er bestyrelsens opfattelse at vi skal gennemføre så meget som vi kan, og så tæt
på vores ”gamle måder” som muligt.
Vi opdeler hallen i to store grupper, vi tæller omhyggeligt hvor mange vi er.
Vi passer på, spritter og holder afstand.
Det er så rart at vi kan mødes.
Men!
Vi kan jo ikke gennemføre vores frokost- og kaffeordning i Upstairs. Det savner vi så
meget.
Der er heller ikke bare fri adgang til omklædning og bad. Der er ret strikse krav til rengøring og max antal brugere. Måske kan det lempes lidt efterhånden.
Efterskrift:
Ovenstående var gældende, for nogle uger siden. Nu!
Vi er nu i den situation, at der er endnu strammere restriktioner for hvordan vi må dyrke
vores idrætsaktiviteter.
Bestyrelsen nærlæser og sørger for at vi lever op til de krav der udsendes. Vi forsøger
at holde alle opdateret via mail og hjemmeside.
På nuværende tidspunkt må man kun være ti i en gruppe.
Med de forhold vi har, kan vi opdele hallen, så vi – med stor afstand – kan være flere
grupper med ti i hver. Dertil har vi kunnet leje lidt mere halplads, så hal 1 kan suppleres
med tid i hal 2.
Vi håber på og tror på jeres forståelse.
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Referent:
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

Efterårsferien.

i samarbejde med Odd og Sine en tur om

Der plejer jo at være besøg af børnebørn i
efterårsferien. Men ikke i år. Igen måtte vi
tage udgangspunkt i de begrænsninger der
er for antal i hallen.
Dertil kan man ikke forvente at børn skal
holde sig til ”det kryds på gulvet” som vi
gør, når vi gør gymnastik. Så desværre,
ingen børnebørn.
Nina

Vandretur

Efterårets vandretur havde ”sagt farvel” til
den gruppe som har været iderige og dygtige
planlæggere i nogle år. Stor tak til Jørn og
Inge-lise, Dunja og Ole.
Martin var parat til at løfte arven. Men han
fik forholdsvis kort tid til forberedelserne, og
der var ikke tid til at samle en ny gruppe.
Heldigvis fik Martin hjælp af Anne. De
forberedte en tur på Djursland.
Så trumfede corona igen! Man skulle nu

Årslev Engsø. Ingen fælles bus, vi kørte
dertil i egne biler.
Desværre var vi ikke ret mange til at nyde en
virkelig fin tur. Vejret var dejligt, turen smuk
og meget afvekslende og passende længde.
Nogle af turdeltagerne ved en masse om
fugle. Spændende at lytte og kigge med.
Der var god tid til at snakke og kigge på
hele turen.
Såvel frokost som kaffe og wienerbrød blev
som sædvanlig til hyggestunder.
Tak for en fin og veltilrettelagt tur.
Nina

Udsat eller aflyst

have mundbind på i busser. Det mente vi
ikke ville være en god optakt, så nye planer
var nødvendige.
Martin har gået rigtig mange ture, og valgte

Vi havde planlagt sang- og foredragseftermiddag til 27. oktober.
Sang! Nej, det kunne ikke lade sig gøre.
Men vi havde en fin aftale om foredrag med
folk fra Affaldssortering.
Vi havde undersøgt hvor mange vi kunne
være i salen, det kunne lade sig gøre at
afholde foredraget.
Desværre steg corona smittetallet igen. Og
det betød aflysning af vores foredrag.
Desværre, desværre. Men vi må bare være
parate til at prøve igen, når det er muligt.
Nina
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Kurling

Knud D. havde i samarbejde med DAI arrangeret et stævne i Kurling 9. november.
Lige nu er også dette ramt af corona.
Stævnet er foreløbig udsat.
Desværre, desværre. Men det kommer,
gerne snart.
Nina

Indtil nu!

På trods af restriktionerne er det lykkedes
at gennemføre vores veterantirsdage og
– torsdage.
Desværre havde Gunnar en sygedag og
Lene havde fri en enkelt gang.
Den ene gang fik vi hjælp af Kirsten Gye.
Og tak for det Kirsten
Vi har tilpasset aktiviteterne til de nye krav.
Vi håber det lykkes at fastholde i det mindste
den aktivitet vi nu har mulighed for.
Vi ser frem til at vi igen - engang - kan opnå
vores gode gamle kendte måder at mødes
på til såvel gymnastik, boldspil mv og de
hyggelige timer i Upstairs.

sammen og mærke et foreningsfællesskab
i så stor en forening.
Formænd for afdelingerne mødes til Hovedbestyrelsesmøde, og alle skovbakkenfolk har
jo mulighed for at møde frem til foreningens
repræsentantskabsmøde.
Begge møder har været afholdt i oktober.
Et hovedpunkt på begge møder var de mange
nye beboere man forventer i området, og
den udfordring det vil blive for såvel forening
som bydel.
Idrætsfaciliteter er en mangelvare i hele
Storårhus.

Borgermøde

Skovbakken m.fl. afholdt et borgermøde i

Nina

IF Skovbakken

september for at drøfte muligheder, ideer
og ønsker i forhold til den byudvikling man

Hos os Veteraner kan man mærke en helt
særlig ”Skovbakken-kultur”.
Det er så fantastisk at foreningen har været
så heldig at have så mange dedikerede medlemmer. Nogle af jer har jo været både medlemmer og støtter i utrolig mange år, tidligere
i andre afdelinger i Skovbakken.
Veteranerne vil gerne være med til at opretholde den særlige foreningsånd.
I må hjælpe med at fastholde foreningsfællesskabet.

Skovbakken

er jo en forening med mange afdelinger.
Mangfoldigheden er en styrke for en forening.
Men der er også en udfordring i at holde
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forventer i området.
Det var inviteret oplægsholdere for at inspirere og sætte forskellige vinkler på fremtidens
ønsker og muligheder.

Skovbakkens bestyrelse arbejder videre med
udfordringerne.
Nina

Bestyrelsen

Generalforsamlingen 10. marts betød jo nye
medlemmer i bestyrelsen.
Vi har haft nogle udfordringer, mens vi skulle
etablere vores fælles vaner og forventninger
til opgaverne.
Heldigvis er der en stærk ”stamme” i bestyrelsen. Det er en styrke, og tak for det.
Men nye mennesker giver også ændrede
måder at udføre opgaverne på.
Den nye kasserer indførte hurtigt anderledes
betalingsformer. I har været meget kvikke til
at være med på ændrede betalingsformer.
Medlemslisterne har været arbejdskrævende, men fælles indsats skal nok få det
på plads.
Nina
Jeg har netop lyttet til endnu en god historie!
Der er så mange spændende historier hos
os veteraner – Tænk bare på hvor mange
år vi har haft og har til at samle på de gode
oplevelser.
Hermed - lidt - om vores ret nye bestyrelsesmedlem.

Knud F. Andresen
Knud sagde jo ja til at lade sig vælge som
suppleant til bestyrelsen.
Men det blev ikke som suppleant at Knud
skulle være til rådighed.
Han måtte overtage kassererposten og altså
indtræde i bestyrelsen – til en omfattende
opgave.
En kassererpost kunne ikke ”skræmme”
Knud! Han er kasserer i flere foreninger, så
vores ”pengesager” hviler trygt hos ham.
Knud er indfødt århusianer! Skolegangen
var på Skt. Knuds Skole.

Efter skoletiden blev det til job hos Jysk
telefon, JTAS i 1966
Knud spillede badminton igennem tilbud
fra JTAS.
Men hos JTAS mødte Knud F. en ivrig volleyspiller, nemlig Knud D.
Knud D. manglede en mand på deres volleyballhold. En post som Knud mente at
Knud sagtens kunne klare!!
Knud F. skulle bare være på banen – for de
skulle jo være 6 mand!
Det gik fint, fint, hvilket betød at Knud F. blev
fast mand på holdet, og så kom der gang i
tekniktræningen, sådan rigtig volleyteknik!
Talentet til det var klart til stede, så Knud
fastholdt sin plads på 2. holdet.
Endnu engang er det altså en historie om de
gode relationer man opnår gennem idræt.
Knud D. spillede som bekendt for Ny Munkegade Volleyball. Her mødtes flere personer
vi kender bl.a.: Knud D. Bent D. Christian
og til kampe mødtes de med Karsten, Ib og
sikkert flere.
Knuds plads på holdet måtte vige for helt andre udfordringer. Med familien flyttede Knud
i 1976 til Malawi for at arbejde der for JTAS.
Efter hjemkomsten fra Malawi stod programmet også på videreuddannelse. Knud
blev merkonom. Det blev til ”noget med
regnskaber.” Her er så også en relation til
veteranerne!
Veteranernes revisor, Grethe var nemlig en
af de undervisere Knud mødte under sin
videreuddannelse.
Efter nogle år tilbage i DK mente Knud D. at
nu var det tid til at Knud F. måtte genoptage
volley-karrieren, så Knud blev til veteran,
stadig med talent for volley.
Knud arbejder dog fortsat nogle dage om
ugen bl.a med it-support.
Inden Knud møder hos veteranerne om
torsdagen har han klaret vinterbadning på
Jomsborg samt medfølgende hygge der.
Fin start til at være aktiv hos veteranerne.
Volleyball er stadig sjovt, Knud nyder at udfolde sine volleyevner! Med ligemænd! Det
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er herligt at afprøve de gamle teknikker og
udfordre sig selv og medspillerne.
Vi kan bare igen konstatere at fysisk aktivitet
gør os gladere!
Det kan man ikke får for meget af!

Når engang…..

Nina
PS Jeg hører gerne om andre gode idrætslivshistorier. Kom bare frem med dem.

Igen, igen

Vi ved ja alle sammen at disse coronatider
betyder afsavn og krav om nye vaner.
Endnu kan ingen vide hvornår vi kan gebærde
os frit igen. Den store udfordring bliver at
komme i gang igen når man har haft en pause.
Men det kommer! Vi kommer igen!
Nina

Lidt visdomsord!

Fra Gå-bogen af Bente Klarlund:
”En gåtur er den bedste medicin. (Hippokrates, ca år 460 f.kr.”)
Og en advarsel:
” Er du fysisk inaktiv øges risikoen for
35 forskellige kroniske sygdomme…. ”
Nina
Vi skal passe på os selv og andre.
Vores muligheder for at være aktive indskrænkes alvorligt.
Vi kender alle sammen betydningen af at vi
er fysisk aktive, og at vi har mulighed for at
være i fællesskaber.
For mange af os betyder corona risiciene at
vi ikke kan deltage i gymnastik og de andre
aktiviteter hos veteranerne.
Det er så trist og det giver savn og bekymring.
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Referent:
Finn Bendixen
Overgaden 14
8920 Randers NV
Tlf. 2273 2513

Spøgelsesløber – eller hvorfor
løber man mod urets retning?
Vi er tilbage i tresserne. Riisvangens Stadion.
En almindelig træningsaften. Tusmørket har
så småt sænket sig.
“Hvad fanden laver du mand?”
Det er løbetræner Walther Andersen, normal
et venligt og afdæmpet gemyt, der råber op.
Han står med stopuret og holder øje med de
fire mellemdistanceløbere der har travlt med
intervaltræning . Pludselig må de springe til
side, da en person ud af mørket kommer imod
dem. Han løber modsat løberetningen som
en spøgelsesbilist på motorvejen.
Der skete ingen skade, men den formastelige, et nyt medlem som vi kaldte urmageren,
sikkert fordi han var det, havde fået den
uheldige idé at løbe med uret stedet for i
den vedtagne retning.
Urmageren forklarede at han godt vidste
hvilken vej man normalt løb, men havde altså
den idé at man måtte blive skæv i kroppen,
hvis man altid løb den samme vej. Derfor
var han allerede kort efter sin indmeldelse i
klubben igang med at praktisere den kropsmæssige alsidighed ved at løbe i modsat
retning. Han fik ikke medhold, og vi så ham
vist aldrig mere.
Men hvorfor løber man egentlig mod uret på
et atletikstadion? eller på tysk: Warum wird
im Stadion eigentlich linksherum gelaufen?
Løberetningen blev vedtaget i 1913, men
hvorfor mod uret og ikke med?
Her er fem forklaringer fra fitbook.de.:
1. Det er rent tilfældigt.
2. Det er den menneskelige natur. Sender
man en person ud i en ørkenen uden orienteringspunkter med besked om at løbe
lige ud, vil vedkommende løbe i en stor bue
mod venstre, fordi skridt med højre fod er
lidt længere end med venstre.
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3. Den venstre hjernehalvdel som styrer
bevægelserne, vil have lettere adgang til
blodforsyning fra hjertet, der som bekendt
sidder i venstre side.
4. Tilskuere vil have lettere ved at se fra
venstre mod højre end omvendt.
5. Venstre om er en antik tradition. I antikken
løb man oftest lige ud til et vendepunkt, en
søjle eller pæl. Og her løb de fleste venstre
om.
Men den rigtige forklaring er englænderenes
hestevæddeløb. Englænderne startede hestevæddeløb på offentlig vej, hvor de kunne
finde fire veje der dannet en rundbane. Og
da de allerede i midten af 18’hundredetallet
havde venstrekørsel på de mest befærdede
veje, så foregik hestevæddeløbene altså
venstre om for at have en vejkant at holde sig
til. Da man så begyndte med ‘menneskeløb’,
blev det også venstre om. Og englænderne
havde åbenbart så meget at sige i den tidlige atletiks epoke, at de fik gennemtrumfet
‘venstrekørsel’ på løbebanen.
Se det var en virkelig historie!

Glædelig jul!

Bedste hilsner
Finn Bendixen

Referent:
Arne Karlsen
R. Amundsensvej 9
8200 Århus N.
Tlf. 86 16 45 41

Efterår 2020

Bakkenistmødet i september startede op
med et acceptabelt deltagerantal, men efter
oktober-mødet var det slut. Corona-spøgelset havde påny sendt sine smitte-bærere
rundt i landet. Så november-mødet og vores
julefrokost blev derfor aflyst, og mødet i
december hænger også en tynd tråd. Mon
nålene på juletræet ikke også drysser af og
tager al jule-tingel-tangel med sig.Men er vi
ikke kommet i den alder, hvor vi kan klare
anden og stegen uden for meget glimmer
og julehalløj.
Det er kedeligt med denne smittefare, og
med de begrænsninger det medfører. Mest
for dem som mister sin indtjening eller sin
uddannelse, hvorimod vi andre må tilbringe
nogle flere dage i hængekøjen. Vores kvindelige medlemmer må i år sende en hvid pil
efter en minkpels i julegave, men dette har
de vel prøvet før. Det er en del værre for de
avlere der har mistet deres livsværk eller
indtjenings-mulighed.
Tilbage til vores egne rækker er det også lidt
træls at vi i denne tid ikke kan mødes. Selv
om det ikke altid er det mest sindsoprivende
der sker ved vore møder, så giver det et lille
afbræk i vores tilværelse på dage som ellers
kan virke lidt grå. Men som i andre af livets
forhold, så er det når døren lukkes, eller
der sker andre begrænsninger at man rigtig
kommer til at savne de ting og mennesker
man tidligere har haft kontakt med. Og her
hos bakkenisterne er der virkeligt noget at
savne, for vi har altid evnet at samle en pæn
forsamling af varme og givende mennesker.
Intet mindre,men nu er det snart jul og nytår,
så der skal fra rådet og referenterne sendes
alle bakkenister et ønske om en god jul og
et godt nytår.

Mødekalender

De første møder i det nye år er med forbehold mandag den 4. januar og mandag den
1. februar kl.13.

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

BAKKENISTERNE

Mærkedage

Else Thomsen fylder den 28. december 80
år. Jørgen Ørskou bliver 80 år den 8. januar.
Monna Kjærgaard fylder den 16. januar 90 år.

Ørskou - en mand med greb om
tingene, bliver 80

I år kan selv julens lys og varme ikke opveje
at året 2020 på mange måder har været et
kedeligt år. Men kære venner, i starten af
det nye år fredag den 8. januar, kan en af
Skovbakkens gamle kæmper, Jørgen Ørskou
fejrer sin 80 års fødselsdag. Så forhåbentlig
er der til den tid bedre og stabile tilstande.
Ørskou er en Skovbakken-mand med et
klub-cv som ikke mange af klubbens gamle
og nuværende medlemmer kan præstere.
Aktiv medlem af brydeafdelingen allerede i
sin pure barndom. Det var i de gode og glade
dage i Peder Skramsgade, hvor alle raske
drenge fra Trøjborg og omegn på et tidspunkt
havde sin gang. Her lærte de ud over greb
på modstanderen også at få tag på livet. Og
mange af de unge brydere opnåede da også
flotte sportslige resultater ved stævner og
mesterskaber. Jørgen Ørskou vandt mange
jydske og danske mesterskaber, først i ungdomsrækkerne og senere som senior-bryder.
Men her stoppede festen heller ikke, for i en
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idrætsklub er der også et stort arbejde der
skal klares uden for banen eller madrassen.
Og her har Ørskou med et stort arbejde i
forskellige ledelser betalt rigeligt tilbage for de
glade dage i ungdoms- og senior-afdelingen.
Flere år i brydeafdelingens bestyrelse, og
en del som formand. Med i jydsk- og dansk
Atlet Union, samt nogle år i Skovbakkens
hovedbestyrelse. Vores aktive klubkammerat
klarede også lige 15 år som teknisk redaktør
af Målet. Det var dengang de aktive afdelinger
skrev til vores ærede klubblad.
I dag er det så hos bakkenisterne at Ørskou
holder kontakten til klubben ved lige. Her er
han sammen med Friborg vel de to sidste
medlemmer som kan pryde sig med et dansk
mesterskab. Med seneste udgave af Målet
in mente kan man næsten regne ud den
ekstra trænings-tilstand i opnåede ved jeres
tidlige ægteskaber, har haft stor indflydelse
på at i begge nåede helt til tops. Ørskou
er ligeledes bladets fotograf og har leveret
utallige flotte fotos til Målet i tidernes løb.
Men det er jo ikke nok med en god fotograf,
der skal jo også være et godt motiv eller en
god model, og det finder Ørskou så rigeligt
ved bakkenisternes arrangementer. Så når
alt igen er normalt så lover vi at møde op
med friseret hår og farve på kinderne til ære
for fotografen.
Til slut skal der fra bakkenisterne lyde et varmt
tillykke til Jørgen Ørskou med de 80 år, og
med referenternes mangeårige tilknytning
til klubben, så kan vi godt påtage os at sige
tak for det store arbejde du i mange år har
udført for Skovbakken.
A. Karlsen

,
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Farvel til Polle - en ægte
Skovbakken-mand
Søndag den 4. oktober kunne vi i dagspressen
læse at vores gamle holdkammerat PaulJørgen Jensen var gået bort. Polle er nok
den mand i fodboldafdelingens levetid der
har haft den største sportslige betydning!
Så her havde det været på sin plads med
et indlæg fra hovedbestyrelsen, eller i det
mindste fra fodboldafdelingen. Men dette
klarer vi så. Her hos bakkenisterne ligger vi
jo inde med en del viden om klubbens fortid.
Paul-Jørgen Jensen var fra 1932, og voksede
op i den tid da der var grøde i den nordre
del af Aarhus, hvor lejlighederne på Trøjborg
og Marienlund muliggjorde en levering af
mange nye borgere. Skovvangskolen blev
bygget og Risvangen Stadion blev anlagt.
Stedet her blev nærmest som et landsbyens
gadekær for bydelens ungdom. Så det var
oplagt at det var her Polle begyndte at dyrke
sport. Dengang var det som regel fodbold
om sommeren og håndbold om vinteren.
Polle deltog i ungdomstiden begge steder, og
var med til at vinde adskillige mesterskaber
til klubben, bl.a. et Aarhus-mesterskab for
fodbold-ynglinge i 1950. Som senior startede
Polle op i både fodbold og håndbold, men
som kravene steg til spillet blev en del større,
måtte der gøres et valg. Og her kan man sige
at Polle med sin jordnære spillestil egnede
sig bedre til fodbold, så han måtte se til fra
sidelinjen da kammeraterne i håndbold blev
danske mestre i 1962.
Fodboldafdelingen fik hurtigt øje på Polles
evner, så han kom straks på klubbens
førstehold, og nåede gennem karrieren
321 kampe. Dette rækker til nummer 2 på
Skovbakkens hitliste, kun overgået af den
legendariske målmand Carl Røhl. Med
henvisning til hans arbejdsmæssige virke
på banen og på Frichs, var han nærmest
et lokomotiv og en fortræffelig anfører på
holdet. Polles aktive karriere sluttede med
at Skovbakken rykkede op fra mesterrækken
til danmarks-turneringen. Efter et par år som
træner på fremmed græs, kom han igen hjem
til Bakken, og blev træner for førsteholdet.

Det blev derefter til endnu en oprykning med
Polle som træner (2. division). Ja vi må sige
at Paul-Jørgen Jensen med årene blev et
ikon i klubben.
Ud over det rent sportslige så var Polle
også interesseret i forholdene på Bakken,
så han var en af hovedmændene bag
fremstillingen til lysmasterne på den nederste
bane på Risvangen. Det blev udført af en
lille flok engagerede og aktive folk til gavn
for fodboldafdelingen. Da så Skovbakken
flyttede til Vejlby blev masterne demonteret
og sendt med, og her er der så tilsyneladende
sket det som der er sket for Polle og de fleste
andre medvirkende, at lyset er gået ud. Mon
der iøvrigt er folk tilbage, som kan huske
rejsegildet på 2. sal?
Efter den aktive tid som spiller og træner valg
te Polle så at blive fodbolddommer. Og det
var vel her han fik den største anerkendelse.
Det var et job hvor hans store erfaring som
spiller og træner kom til sin ret, for han
kendte spillet i alle dets facetter. Han steg
hurtigt i graderne og blev opmand i landets
bedste række, og opnåede også den store
anerkendelse at blive international dommer
under FIFAs vinger.
Efter at støvlerne blev lagt på hylden og
fløjten puttet i lommen, engagerede Polle
sig i bakkenisternes mandagsmøder og
arrangementer. Her styrede han sammen
med fruen begivenhederne indtil helbredet
kom til at skrante. Polle -alias: Paul-Jørgen
Jensen blev 88 år.
A. Karlsen
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Bestyrelse Veteranerne
Formand: Nina Møller
Rud. Wulffsgade 1,2.tv. 8000 Aarhus C.
Tlf. 24 76 98 99
mail: nina.n.moeller@gmail.com
Næstformand: Jytte Secher
Præstevangsvej 20,st. 8210 Aarhus V.
Mobil: 40 86 86 16
mail: jytte_secher@stofanet.dk
Kasserer: Knud Andresen
Præhaven 74, 8210 Aarhus V
Tlf. 30 22 49 56
mail: knud.f.andresen@gmail.com
Sekretær Steen Marcussen
Elev Tværvej 5, 8520 Lystrup
Tlf. 20 43 25 18
mail: steenhm@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem: Karen Hoffmann
Haslevangsvej 31, 8210 Aarhus V
Tlf. 86 15 98 91
Mobil: 24 42 06 25
mail: kjhoff@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem: Martin Knutsson
Augustenborggade 21B, 8000 Aarhus C
Tlf. 31 34 37 07
mail: nielsmartinknutsson@outlook.dk
Bestyrelsesmedlem: Knud Ditlefsen
Lyngvej 15, 8240 Risskov
Målets udgivelser i 2021
Tlf. 61 26 34 05
mail: lyngvej15@hotmail.com
1. februar
Deadline: 15.januar
1. maj
Deadline: 15. april
Redaktør:
1. september
Deadline: 15. august
Tonny Johansen
1. december
Deadline: 15. november
mail: trj@rosenfeldt-data.dk
el: rosenfeldt@outlook.com
Mobil: 20 97 37 67
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