
Forord 

 
Dette årsskrift er det andet af to 

bind i en beretning om idrætslivet 

i Hejls i perioden 1869 - 2012. 

Det dækker perioden 1966-2012, 

altså et år mere end oprindelig 

planlagt.  

Årsskriftet indeholder først en be-

retning om hovedudviklingen i 

Hejls Idrætsforening i perioden 

1966- 2012. Derefter behandles 

de enkelte idrætsaktiviteter i sær-

lige afsnit for sig. Der er et afsnit 

om Hejls Revyen, og særlige af-

snit om Hejls Idrætsforenings 

Klubhus og om bygningen af 

Multihallen.  

 

Som i det foregående bind er be-

retningen krydret med små por-

trætter af nogle af de mennesker, 

der har spillet en rolle i idrætslivet 

i perioden. Man kan naturligvis 

altid diskutere udvalget af por-

trætterede personer, men vi har 

valgt så godt, vi kunne.  

Bagest i bogen er der et indeks 

over portrætterede personer og en 

liste over alle bestyrelser i for-

eningen i perioden 1966-2012. 

 

Kilderne til beretningen er et næ-

sten uoverskueligt materiale fra 

Hejls Idrætsforening, men vi har 

brugt især protokollerne og pro-

grammer fra de enkelte år. Desu-

den artikler fra Jyske Vestkysten 

og mundtlige beretninger. For at 

få et mere levende billede af 

idrætslivet, har vi bedt en række 

personer skrive om de enkelte ak-

tiviteter, sådan som de har oplevet 

dem i deres tid i idrætsforeningen. 

 

Billedmaterialet er fra Lokalhisto-

risk Forening og Arkiv for Hejls-

Hejlsminde og fra Jyske Vestky-

sten, men vi har også fået meget 

nyt billedmateriale ind i forbindel-

se med vores research, ligesom 

Kirsten Degn har fotograferet alle 

de nyeste discipliner gennem det 

sidste år. Tak til dem, der har ud-

lånt billeder og hjulpet os med 

identificeringen af personer på 

billederne. 

 

Årsskriftet er blevet til i et fint 

samarbejde mellem medarbejder-

ne ved Lokalhistorisk Arkiv og en 

række tidligere og nuværende 

idrætsudøvere fra Hejls Idrætsfor-

ening. Forfatterne er Finn Jensen, 

Else Svendsen, Søren Lewring, 

Tom Ross, Leif Thomsen, Kirsten 

Degn og Gunnar Krag.  

 

En stor tak til Sonja Rasmussen, 

Inga og Ejvind Jensen, Karin 

Christensen, Jette Kristensen, 

Benny Henriksen, Jette Aamand, 

Christian og Eva Lauritsen, Pre-



ben Rasmussen og alle de mange 

andre, der har hjulpet os med op-

lysninger og billedmateriale, og 

som derved har bidraget til, at vi 

kunne få lavet denne bog. Endelig 

en stor tak til Kirsten Degn. Uden 

hendes utrættelige arbejde med at 

skaffe oplysninger og billeder, var 

bogen ikke blevet færdig. 

 

Hejls, oktober 2012 

Gunnar M. Krag 
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Hovedtræk af Idrætsforening- 

ens historie 1966- 2012 

 

Den følgende beretning om Hejls 

Idrætsforening i perioden 1966- 

2011 er et forsøg på at give en 

oversigt over hovedudviklingen i 

foreningen i disse år. De mange 

forskellige sportsgrene, som dyr-

kedes i foreningens rammer, vil 

efterfølgende blive behandlet i 

enkelte afsnit for sig. 

 

Årsskrift 2011 "Idrætsliv i Hejls 

1869 - 1966" sluttede med en be-

retning om årene i slutningen af 

1950-erne. Da startede afvandrin-

gen fra landbruget. De unge men-

nesker forsvandt fra landsbyerne, 

og det blev svært for alle forenin-

ger at overleve og fastholde med-

lemmerne og aktivitetsniveauet. 

Det gjaldt også for Hejls Idræts-

forening. Vi har desværre ingen 

oplysninger fra perioden 1956-66, 

og da de bevarede protokoller fra 

perioden 1966-86 begynder, kan 

vi se, at aktivitetsniveauet er no-

get lavere end i midten af 1950-

erne. Medlemstallet er også lave-

re. 

I 1966 bestod bestyrelsen ifølge 

vedtægterne af 7 medlemmer, 

men blev ved en vedtægtsændring 

i 1967 nedsat til 5 på grund af 

manglende tilslutning til arbejdet. 

Der mødte ikke så mange frem til 

generalforsamlingerne, og i 1968 

efter vedtægtsændringerne, sendte 

man disse ud til sognets beboere 

med en appel om at melde sig ind 

i foreningen.  

 

Bestyrelsesmedlemmerne var i 

disse år unge mennesker fra Hejls  

i begyndelsen af 20-erne: Ejnar 

Damkjær, Benny Degn, Kaj Peter-

sen, Margit Jessen, Niels Christi-

an Johansen og Knud Johansen. 

Af de ældre fra  generationen i 

1940-erne og 1950-erne var kun 

Sofus Petersen med endnu. Men 

som altid kom der ny tilflyttere til, 

som straks gik ind i idrætsforenin-

gens arbejde. Det gjaldt Kaj Brød-

holt, Børge og Sonja Rasmussen, 

som kom med i 1967 sammen 

med Villy Riisgaard og Ejvind 

Fløe Jensen. Bente Kristensen, 

senere Brødholt, kom med i 1968 

og Lærer Hans Rasmussen  i 

1969. Brugsuddeler Jens Theil-

gaard, købmand A. G. Andersen , 

lærer Holger Kay og Arne Vau-

pell Christensen var også med i 

årene før og efter 1970.  

 

Aktiviteterne foregik om somme-

ren på sportspladsen i Hejls og om 

vinteren i skolens gymnastiksal 

eller i Fjelstrup-hallen, som man 

havde indgået et samarbejde med, 

da den blev bygget i 1967. Her 

spillede man fodbold, håndbold 
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og badminton. Årets program lå 

nogenlunde fast. Man havde en 

del håndbold- og fodboldhold hele 

året og gymnastik, badminton  og 

folkedans om vinteren, selvom det 

ind imellem kneb med opbaknin-

gen. Basketball for drenge kom 

med i 1970, efter at Hans Ras-

mussen var kommet med i besty-

relsen, og de blev hurtigt  tilmeldt 

Dansk Basketball Forbund, så de 

kunne deltage i turneringer. Det 

skulle vise sig at være fremsynet. 

Hver sommer var der en sportsuge 

med en række fodbold- og hånd-

boldkampe og en række andre ar-

rangementer, der skulle sikre pen-

ge til foreningen med bal til sidst i 

Mindegårdens lade eller på kroen. 

Om efteråret var der andespil og 

om vinteren bankospil og dilet-

tantopførelse på skolen med egne 

aktører. I februar 1968 spillede 

man således "Sognefogedens pi-

gebørn". Sidst på foråret var der 

gymnastikopvisning og folkedans-

opvisning med efterfølgende bal. I 

Sonja og Børge Rasmussen 

Sonja og Børge Rasmussen kom til Hejls i 

1961 og boede i de første 6 år ved Vargaarde. 

I 1967 byggede de hus på Engvej og boede 

her indtil 1982. De kom med i Hejls Idræts-

forening i 1967 og var i tiåret fra 1967-77 

blandt de bærende kræfter i idrætsforeningen. 

Indtil de flyttede i 1982, var de med enten i 

bestyrelsesarbejdet eller som trænere. Børge 

ledede puslinge i gymnastik i en del år, lige-

som han også stod for folkedansen, så længe den varede. Et enkelt år 

instruerede han også en dilettantforestilling, " Sognefogedens pige-

børn". Ellers var han mest aktiv i bestyrelsesarbejdet, hvor han var for-

mand fra 1967-68 og ellers med i bestyrelsen de næste 10 år. Sonja 

trænede håndbold i flere år især junior pigeholdene. Men hendes stør-

ste indsats var gymnastikken. I nogle år havde hun alle 130 gymnaster. 

Men efterhånden overlod hun en del af holdene til andre. Hendes stør-

ste indsats lå ved springholdene, som hun turnerede med, og som var 

meget dygtige. To af drengene var med på et opvisningshold. Sonja 

kunne være skrap, hun forlangte noget af sine gymnaster, men der kom 

også meget fine resultater ud af det.  
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marts 1968 var der sågar "pig-

trådsbal" på Kysthotellet i Hejls-

minde. 

 

I disse år var der vældig gang i 

gymnastikken, hvor Sonja Ras-

mussen havde sine springhold 

med drenge og piger og basket-

holdet blev unionsvindere i 1973 

og fik en 3. plads i Danmarks me-

sterskaberne. (Se endvidere under 

de enkelte discipliner). 

I efteråret 1974 var der krise i for-

eningen. Til den ordinære gene-

ralforsamling var kun mødt 13 

deltagere inklusive bestyrelsen, og 

regnskabet var ikke revideret. Der 

var snak om, at foreningen måtte 

lukke, og Sonja Rasmussen udtal-

te til pressen, at hvis det skete, 

ville hun starte en selvstændig 

gymnastikforening. Der blev ind-

kaldt til en ekstraordinær general-

forsamling, hvor der blev udtalt 

kritik af Sonja Rasmussen. Men 

foreningen kom over krisen, og i 

1974 blev Jens Peter Raun for-

mand, og foreningen oprustede 

med mange nye tiltag. På general-

forsamlingen i 1975 kunne man 

konstatere stigende interesse for 

foreningens arbejde med 120 akti-

ve medlemmer. Man tilsluttede 

sig "Christiansfeldordningen", 

hvor man fik et tilskud på 40 kr. 

pr. aktivt medlem. I 1975 beslut-

tede man også, at regnskabsåret 

skulle følge kalenderåret, ligesom 

man vedtog en ændring om, at 

generalforsamlingen skulle afhol-

des, inden den 15. februar hvert 

år.  

 

I 1976 begyndte man at drøfte 

bygning af et klubhus, men der 

skulle gå nogle år endnu, inden 

det blev til virkelighed. Samme år 

kunne man fejre, at basketballhol-

det var blevet Danmarksmester. 

Det var en stor lokal begivenhed.  

Bestyrelsen, der  i disse år bestod 

af Jens Peter Raun, Anne Boes-

gaard, Christian Lauritsen, Jesper 

Bøgedal, Knud Erik Dinesen,  

Leif Lind, og Gunner Christensen, 

var meget aktiv. Man indledte et 

samarbejde med Skamlingsban-

kens Ungdomskole, da man her 

planlagde at bygge en hal. Man 

besluttede også hvert år at hædre 

dem, der havde gjort et stort ar-

bejde for foreningen ved at ud-

nævne en årets HIF'er. 

 

Generalforsamling den 21. januar 

1977 var den første i halvandet år 

og var meget omfattende. Her 

kunne man konstatere, at med-

lemstallet var steget fra 120 i ok-

tober 1975 til nu 208 aktive. Til-

gangen skyldtes især tilgang til 

motionsgymnastik og til senior-

fodbold. På generalforsamlingen 

besluttede man at udvide bestyrel-
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sens antal fra 7 til 9, som var valgt 

for 3 år ad gangen, således at 3 

var på valg hvert år. Dette for at 

sikre kontinuiteten i arbejdet. Li-

geledes besluttede man at opdele 

bestyrelsen i underudvalg til at 

varetage de forskellige idrætsgre-

nes interesser. I pausen blev Jens 

Peter Madsen hædret for sit store 

arbejde i idrætsforeningen gen-

nem mange år og udnævnt til årets 

HIF'er. Her diskuterede man også 

at indføre et lotteri for at skaffe 

penge til foreningen til bygningen 

af et klubhus, men der var proble-

mer med lovligheden. Endelig 

diskuterede man også at starte en 

kvartalsavis sammen med spejder-

ne. 

Den nye aktive bestyrelse beslut-

tede at nedsætte et udvalg om-

kring opførelse af et klubhus lige-

Jens Peder Madsen 

Jens Peder Madsen er født i Hejls i 1938  

på Søren Jessens vej 6.  Hans far, Karl 

Madsen, var aktiv idrætsmand. Han spil-

lede fodbold i Hejls Boldklub. Interessen 

for boldspillet er gået i arv til Jens Peder 

og hans børn, der alle har været aktive i 

HIF. Jens Peder har altid været med til 

boldspil. I hans barndom spillede de 

håndbold og fodbold på marken bag 

"Engbo", indtil der i 1951 kom en sports-

plads ved skolen 

Da Jens Peder og Betty blev gift, boede de i Kolding, men vendte til-

bage efter nogle år og bosatte sig på Søren Jessens vej. Jens Peder har 

gennem årene været aktiv i HIF på mange måder. Han har siddet i be-

styrelsen fra 1967-68 og igen fra 1978 - 1980. Han har trænet både 

fodbold og håndbold og selv spillet med i begge discipliner. Han har 

spillet badminton i mange år. I 1977 blev han kåret til årets HIF'er for 

sit store arbejde inden for foreningen. Hans børn har også været meget 

sportsudøvende, således var sønnen Finn med til at vinde Danmarks-

mesterskabet i basketball til HIF i 1976. 

Jens Peder har et lille fiskerhus og båd ved Hejlsminde Nor, hvor han 

har haft mange gode oplevelser. I de sidste mange år er det også blevet 

til jagt. Jens Peder har været ansat ved Gunnar Skibelund, Hejls Lan-

devej 50, i 17 år som svejser.    
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som man valgte en repræsentant 

for HIF til Christiansfeldhallen og 

igangsatte arbejdet med det på-

tænkte foreningsblad. Til dette 

formål indkaldte man til et møde 

med Spejderne, Husholdningsfor-

eningen, Tennisklubben, Skolen, 

Hejlsminde Borgerforening og 

Hejlsminde Selskabelige For-

ening. Bladet blev kaldt" Sydba-

nen" og udkom første gang i 

1977. Man besluttede at renovere 

håndbold- og fodboldbanerne og 

opsætte lys på banen og sikre bed-

re forhold i omklædningsrumme-

ne. Man oprettede forbindelse 

med en venskabsklub i Lüne i 

Vesttyskland, hvor 20 seniorer 

skulle komme til Hejls og spille 

fodbold. Venskabsforholdet blev 

dog opgivet året efter. Gymnastik-

afdelingen fik foræret en båndop-

tager fra "Expert" i Christiansfeld. 

Til årets HIF'er valgtes Hans Ras-

mussen, som havde været med i 

foreningen i 10 år og været træner 

inden for fodbold, gymnastik og 

ikke mindst basketball.  

I disse år oprettedes Fritidsnævnet 

i Christiansfeld, hvor idrætsfor-

eningerne i kommunen kunne 

planlægge deres anlægsønsker 

sammen med hinanden og kom-

munen.  

 

I 1979 var kun 6 personer mødt 

frem til generalforsamlingen for-

uden bestyrelsen. Året havde væ-

ret et godt år med mange aktive 

indenfor de forskellige discipliner. 

De andre arrangementer var også 

gået godt, men klubbladet 

"Sydbanen" måtte indstilles på 

grund af manglende stof. Der var 

også et godt overskud på regnska-

bet, men da man kom til punkt 4 

valg til bestyrelsen, blev mødet 

hævet, og der blev indkaldt til en 

ekstraordinær generalforsamling, 

som afholdtes 14 dage senere. Her 

mødte 50 mennesker frem, og Ni-

els Pedersen, Ingvard Lind og 

Preben Rasmussen blev valgt til 

bestyrelsen. Ejvind Fløe Jensen 

blev kåret som årets HIF'er og 

takket for sin indsats for forenin-

gen gennem årene. 

Det følgende år havde følgende 

program om vinteren: Dilettant: 

"Frihedsgudinden", med Børge 

Rasmussen som instruktør. I 

marts gymnastikopvisning med 

gaver til lederne: Selma Skriver, 

Lis Damgaard, Tove Østergaard, 

Anne Boesgaard, Bente Hansen, 

Karin Schultz og Henning Lang-

balle. I marts var der også bad-

mintonturnering. I april fik 

basketholdet besøg af basketball-

spillere fra Fontainebleau i Frank-

rig. De blev vist rundt i omegnen 

og besøgte Tyrstrup mejeri, Hejls-

gaard, Hejko og var på bytur i 

Christiansfeld og på Rådhuset. 
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Der spilledes selvfølgelig også 

kampe. Om sommeren var der 

sommerfest og aktiviteter inden 

for håndbold og fodbold. Om ef-

teråret var en række ledere inden 

for gymnastik og håndbold på 

kursus.  

 

Ved generalforsamlingen i januar 

1980 kunne man konstatere, at 

foreningen nu havde 389 aktive 

sportsudøvere, hvoraf flere dog 

gik igen på forskellige discipliner. 

Gymnastikafdelingen var så  langt 

den største af dem alle. Fodbold-

udvalget havde startet et lodseddel 

salg, hvor pengene sattes ind på 

en særlig konto til indkøb af et 

lysanlæg. Regnskabet balancerede 

med 120.142,75 kr. og forenin-

Ejvind Fløe Jensen og Inga 

Jensen 

Ejvind Fløe Jensen er født 

1947 i Grønninghoved og 

flyttede til Hejls i 1965, da 

han og Inga blev gift. Ejvind 

har været særdeles aktiv i li-

vet i Hejls gennem årene. Så-

ledes var han med i Hejls Fri-

villige Brandværn i 5 år, indtil det blev nedlagt. Men ellers har han lagt 

hovedparten af sin energi i Hejls Idrætsforening, hvor han var med i 

bestyrelsen i mange år og var formand af tre omgange 1968-69, 1972-

73 og 1989-90. Han trænede børnefodbold i mange år helt fra 1960-

erne til 1980-erne. Især har han været optaget af Micro-fodbold, som 

er fodbold for børn fra 6-8 år. Her blev der  lavet turnering for Micro-

fodbold mod andre hold. 

Inga Jensen, født Damgaard, er født og opvokset i Hejls. Inga spillede 

håndbold fra sine unge dage og har været meget aktiv inden for hånd-

boldspillet både som aktiv og som medlem af håndboldudvalget. Inga 

knyttede forbindelsen til venskabsklubben i Leck, som gennem mange 

år kom til Hejls og deltog i håndboldstævner her. Inga har siddet i 

HIF's bestyrelse fra 1978 - 84. 

Ejvind blev kåret til årets HIF'er i 1979 og igen i 2005 sammen med 

Inga. Ejvind er begyndt at spille badminton efter at Multihallen er ble-

vet bygget og nyder nu sit otium sammen med Inga. De er begge ivrige 

campister. 
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gens formue var på 38.496,74 kr. 

Lis Damgaard blev årets HIF'er 

og hyldet for sin indsat inden for 

gymnastikken. 

Bestyrelsen efter generalforsam-

lingen i januar 1980 bestod af Ni-

els Pedersen, Preben Rasmussen, 

Ingvard Lind, Inga Jensen, Chri-

stian Lauritsen og Hans Rasmus-

sen. Man førte forhandlinger med 

de andre idrætsforeninger i kom-

munen om bygning af en tredje 

hal i kommunen i Stepping. HIF 

var ikke så interesseret, da kør-

selsudgifterne til Stepping ville 

blive for store. Niels Damgaard 

blev HIF's repræsentant i Christi-

ansfeldhallens repræsentantskab 

for at få indflydelse på tildelingen 

af timer, man ville gerne have me-

re end de 6 timer, man hidtil hav-

de fået. Sommerfesten i 1980 var 

meget omfattende og indbragte 

32.000 kr. Man afholdt også ak-

tivfester for børn og seniorer.  

 

Ved generalforsamlingen i januar 

1981 kunne man konstatere en 

vældig aktivitet. Udover det 

sportslige havde der været dilet-

tant, gymnastikopvisning, aktiv-

fest for voksne og for børn, og 

sommerfest med fællespisning 

lørdag aften som noget nyt. Desu-

den havde man haft besøg af 

håndboldspillere fra Leck i Syd-

slesvig. En forbindelse, som blev 

opretholdt i mange år herefter. 

Foreningen havde 298 medlem-

mer og 17 frivillige ledere og 378 

aktivitetsmedlemmer. Til årets 

HIF'ere blev valgt Christian og 

Eva Lauritsen for deres store ar-

bejde for foreningen.  

Den nye bestyrelse gik i gang med 

at arbejde for bygningen af et 

klubhus og holdt møde med sko-

lenævnet og Lokalrådet om en 

fælles indstilling til kommunen. 

Man søgte kommunen om tilskud 

til klubhuset og satte aktiviteter i 

gang for at skaffe penge i form af 

loppemarked og diskotek, ligesom 

man fastlagde en evt. placering af 

klubhuset. Forårets dilettantopfø-

relse var godt besøgt med 175 til-

skuere, men kun med få til det 

efterfølgende bal. Man drøftede at 

indføre revy året efter.  

 

I 1981 fik man lavet et bomærke, 

som Hejls Idrætsforening har 

brugt siden. Man fik nedsat et 

byggeudvalg omkring klubhuset, 

og dette udvalg uddelte 1000 kr. 

til 5 Hejls borgere, som skulle få 

pengene til at yngle til fordel for 

klubhusbyggeriet. Oluf Lykke Ni-

elsen og Jens Dahl brugte deres 

1000 kr. seddel  på at hyre den 

syvdobbelte speedwaymester Ole 

Olsen til at fortælle om sin karrie-

re. Det samlede 225 tilhørere og 

gav et overskud på 5.000 kr. til 
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bygningen af Klubhuset. Senere 

på året arrangerede de to udstillin-

gen "Sport og Fritid” på sports-

pladsen med demonstration ved 

Fjelstrup frivillige Brandværn og 

redningsdemonstration ved Falck 

og Forsvarets Redningstjeneste 

med diskotek om aftenen. Det gav 

et overskud på 10.000 kr. til klub-

husbyggeriet. 

På generalforsamlingen i januar 

1982 kunne man konstatere den 

Christian og Eva Lauritsen. 

Christian Lauritsen er født 1935 i Udby i Thy. Som syttenårig  rejste 

han til Samsø for at tjene ved landbruget, og senere tog han ned gen-

nem Jylland og tjente på flere gårde rundt omkring. Til sidst endte han 

på Ballegård i Hejls, hvor han var fra ca. 1960 – 1963. Han blev gift 

med Eva i 1961, og de flyttede ind hos Evas mor, Overbyvej 94. Fra 

1963 - 1995 arbejdede Christian i byggebranchen. Eva, født Dinesen, 

er født i Hejls i 1936, og som ung deltog hun både i gymnastik og spil-

lede håndbold. I 1971 byggede de hus på Hejls Landevej 65, hvor Eva 

har været dagplejemor i over 25 år.  

Christian og Eva har gennem mere end 40 år lagt et stort arbejde i 

Hejls Idrætsforening. Christian var kasserer op gennem 1970-erne og 

bestyrelsesmedlem igen 1986-87. Det var Christian, der fik ideen til et 

klubhus i Hejls. Han mente, det ville samle idrætslivet og skabe ny ak-

tivitet. Det fik han ganske ret i. Han var med i byggeudvalgene i 1980 - 

82 for Klubhuset og senere efter 2007 for Multihuset. Klubhuset blev 

hurtigt en selvejende institution, hvor Christian har været formand i en 

lang periode. Det var ham og Eva, der sørgede for, at Klubhuset funge-

rede sammen med Bente Brødholt. I 1981 blev Eva og Christian hæd-

ret som årets 

HIF'ere. De fik et 

tinkrus. Christians 

interesser spændte 

videre end til 

idræt. Gennem 

flere perioder har 

han også været 

aktiv som medlem 

af Hejls Menig-

hedsråd. 
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største aktivitet nogensinde med 

339 medlemmer, hvoraf 225 un-

der 25 år. Gymnastik 165 med-

lemmer, håndbold 70, fodbold 70, 

badminton 50 og basketball 40 

medlemmer. Man nævnte også det 

gode samarbejde med andre for-

eninger om udvidelse af P-plads 

ved skolen og etablering af bus-

holdeplads. Foreningen havde en 

omsætning på 172.762 kr., et 

overskud på 41.000 kr. og en 

egenkapital på 47.668 kr. Klub-

husudvalget redegjorde for arbej-

det. Der var udfærdiget tegninger 

for huset og lavet et udkast til fi-

nansiering på i alt 400.000 kr. Til 

årets HIF'er blev valgt Selma 

Skriver. Den 10. februar 1982 var 

der ekstraordinær generalforsam-

ling for at ændre lovene af hensyn 

til det planlagte klubhusbyggeri. 

Bl.a. skulle alle medlemmer af 

bestyrelsen være 18 år. Senere på 

året stiftende man den selvejende 

institution "Hejls Idrætsforenings 

Klubhus" for at kunne få 100 % 

momsrefusion i forbindelse med 

aktiviteterne i Klubhuset.     Ved 

sommerfesten 1982 opførtes en 

minirevy med stor succes, og man 

havde indvielse af Klubhuset. Be-

styrere af Klubhuset blev Vivi 

Lauritsen med familie. I forbin-

delse med Klubhusets ibrugtag-

ning blev foreningens gamle faner 

restaureret og ophængt der. I no-

vember holdt man en meget om-

talt børneaktivfest for at gøre me-

re for børnene, der var forenin-

gens flertal. Der var film med 

filmquiz. Senere var der pølser og 

sodavand og derefter var der di-

skodans, hvor der kåredes en 

disko-dronning og konge. 

 

I oktober 1983 skulle man indsen-

de antal aktivitetsmedlemmer til 

Christiansfeld Kommune, de for-

delte sig med 361 aktive i alt, her-

af 245 under 25 år, som fordelte 

sig således på disciplinerne: Gym-

nastik: 127, fodbold: 72,håndbold: 

75,badminton: 36,baskeball: 49. 

Samme år blev fodboldafdelingen  

sammenlagt med fodboldafdelin-

gen i Sjølund. Dette blev god-

kendt af JBU og afdelingen fik 

navnet "Hejls og Sjølund". Fod-

boldafdelingen skulle køre som en 

selvstændig enhed, hvor hoved-

foreningerne deltes om under- og 

overskud. 

 

Efter generalforsamlingen i januar 

1984 bestod den nye bestyrelse af 

Preben Rasmussen, formand, Ro-

sa Hansen, næstformand, Margit 

Preston, kasserer, Lone Andersen, 

sekretær. Derudover var Ingvard 

Lind, Jens Skøtt, Preben Straarup 

og  Aksel Rasmussen med i besty-

relsen.  
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I 1984 var aktiviteten også høj 

som i de foregående år, men ba-

sketballholdet måtte nedlægges på 

grund af manglende tilslutning. 

Meget af bestyrelsens arbejde gik 

med at løse momsproblemer i for-

bindelse med fester i Klubhuset 

både foreningens og private. Som-

merfesten i 1984 var den mest be-

søgte nogensinde. Onsdag var der 

oldboys turnering mellem Hejls 

og Hjerndrup, og festen tog fart, 

da der torsdag aften var børnedi-

skotek i klubhuset. Der kom 80 

børn, og som en ekstra bonus kom 

der breakdancere fra Haderslev og 

gav opvisning. Torsdag var der 

optog gennem byen og derefter 

gadekampe i fodbold. Engvej 

vandt en præmie som bedst ud-

klædte hold klædt i rød-hvide far-

ver og EM-sange. Om aftenen var 

der diskotek med 170 betalende 

gæster. Lørdag var det store hånd-

boldstævne med seks rækker. 

Hejls lod Taps, Aller, Sjølund og 

Vonsild løbe med pokalerne. Om 

aftenen var der fællesspisning og 

bal i klubhuset med 160 deltagere. 

Søndag var der turneringskampe 

for lilleput, miniput og microput, 

som Sjølund vandt. Sommerfesten 

sluttede med en flot gymnastikop-

visning af tre hold med ca. 300 

Preben Rasmussen  
Preben Rasmussen er født i Kolding. I 1972 

flyttede Preben og Hanne til Hejls og bosat-

te sig på Hejls Landevej 11. Preben kom 

allerede med i Idrætslivet i 1973, da Gun-

nar Christensen fra Trappendal var rundt 

for at finde nogle, der ville spille fodbold 

og badminton. 

Han blev i 1979 formand for Idrætsforenin-

gen og var formand i 9 år. Preben har gen-

nem årene trænet børnefodbold og pige-

håndbold sammen med Niels Damgaard. 

Idrætsforeningens sommerfester var Preben med i hvert år, og han ar-

rangerede fodboldkampene der. Han var den 1. formand for Klubhuset 

i 1983. I 1983 købte Preben og Hanne "den gamle brugs" på Hejls 

Landevej 27. Fra omkring 1980 til 2010 kørte Preben rundt og fornye-

de lotterisedler for Idrætsforeningen. De kostede 2 kr. pr. stk. Det job 

kunne Preben godt lide, da han kom rundt og fik talt med folk i Hejls. 

Preben har arbejdet ved Kolding Salater i 32 år. 
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tilskuere. Hele ugen gav et over-

skud på ca. 15.000 kr. 

 

Ved generalforsamlingen i januar 

1985 kunne man meddele, at for-

eningen havde 465 aktive med-

lemmer. Desværre var basketball 

blevet nedlagt, og gymnastikken 

var den største disciplin, nu også 

som sommergymnastik med op-

visning til sommerfesten. Der var 

oprettet et nyt springhold i gym-

nastik. Men det kneb med ledere 

til håndbold og fodbold. Sommer-

festen var den bedste nogensinde 

med et overskud på 19.000 kr. 

Preben Rasmussen blev takket for 

sit store arbejde som formand for 

foreningen gennem 6 år og som 

bestyrelsesmedlem i 7 1/2 år. Den 

nye bestyrelse besluttede at starte 

et blad HIF Nyt som udkom første 

gang i maj 1985.I løbet af året 

skete der nogle udskiftninger i 

bestyrelsen. Preben Straarup trak 

sig ud og blev erstattet af Tommy 

Straarup, og Ejvind Jensen trak 

sig ud og blev erstattet af Arne 

Rasmussen.  

 

Ved generalforsamlingen i januar 

1986  måtte man konstatere en del 

tilbagegang i medlemstallet. Ba-

sketball var dog blevet genoprettet 

og gik godt. Til gengæld var 

Hejls/Sjølund fodbold nedlagt på 

grund af ringe tilslutning, ligesom 

turneringsbadminton blev nedlagt, 

men der var mange motionsspille-

re, som brugte gymnastiksalen 

lørdag formiddag. Bladet HIF nyt 

var blevet udgivet, og sommerfe-

sten gav kun et lille overskud. 

Med hjælp og støtte fra Leif 

Thomsen og Ole Høyem havde 

man fået et nyt musikanlæg i 

gymnastiksalen i skolen til stor 

glæde for gymnastikholdene. 

Til bestyrelsen blev valgt: Margit 

Preston, Cecilie Hansen og Pre-

ben Rasmussen. Christian Laurit-

sen gik ind i bestyrelsen i stedet 

for Lone Andersen, som trak sig 

ud. 

 

Foreningens medlemstal var sti-

gende og ved generalforsamling i 

1987 kunne formanden Preben 

Rasmussen konstatere, at forenin-

gen nu havde 400 medlemmer. Så 

aktivitetsniveauet var højt, men 

det kunne knibe med at finde fri-

villige til at gå ind i bestyrelsesar-

bejdet. Således måtte der i 1990 

en ekstraordinær generalforsam-

ling til, da der ikke var mødt med-

lemmer nok frem til den ordinære, 

til at valgene kunne gennemføres. 

Medlemstallet gik lidt tilbage i 

årene 1987-1991. Sommerfesterne 

i årene 1987-1990 var store succe-

ser.  

Sommerfesten 1989 kan tjene som 

eksempel. For andet år var der 
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revy lørdag aften, og den blev 

genopført om mandagen. Der var 

150 mennesker til revyarrange-

mentet, der var kombineret med 

spisning i klubhuset. De lokale 

Super Sisters fra Sjølund trak de 

unge til festpladsen. Det blev 

Taps IF, der vandt håndboldturne-

ringen, mens Christiansfeld satte 

sig på fodboldstævnet og vandt 

stævnet for miniputter og drenge. 

Fjelstrup IF vandt Oldboys turne-

ringen.  

I januar 1989 forsøgte man efter 9 

års pause at opføre dilettant. Men 

der kom kun 60 tilskuere og kun 

30 til generalprøven. Stykket, der 

hed  "Hellere lyve end flyve",  

instrueredes af Heine Sick.  

 

Den nye bestyrelse i 1991 bestod 

af Niels Pedersen som formand, 

Gurli Damgaard som næstfor-

mand, Mette Thomasen som se-

kretær og Margit Preston som 

kasserer. Øvrige medlemmer var 

Jens Skøtt, Max Hansen og Edith 

Østergaard. Sportsugen i 1991 

bød på ekstraordinære indslag. 

Det lykkedes HIF at få store kano-

ner inden for eliteidrætten til at 

komme til Hejls. Kolding IF's 

Danmarksmestre i håndbold kom 

til Hejls den 30. maj og spillede 

mod et serie I hold fra Fjelstrup 

og mod Christiansfeld Kommunes 

øvrige klubber. Kolding vandt 30 

- 24. Desuden kom fodboldspiller-

ne Preben Elkjær, Allan Simonsen 

og Hans Juncker fra Vejle bold-

klub. Preben Elkjær måtte dog 

melde afbud.  De  forstærkede 

Hejls Oldboys holdet - det tidlige-

re serie IV hold fra 1976, som 

spillede mod serie V holdet. Det 

blev en hyggelig kamp med 18 

mål, ni til hver. Bagefter fik HIF 

Allan Simonsens trøje med auto-

graf til evigt eje.  

 

De følgende år frem til 1994 var 

gode  år for foreningen. Medlems-

tallet var højt, og der var gang i 

alle sportsgrene, da man havde 

trænere til det hele. I disse år var 

der 11 hold i gymnastik. Basket-

ballholdet var kommet i gang 

igen, og man havde et serie IV 

hold i seniorfodbold, som i 1993 

en overgang lå på førstepladsen i 

turneringen. I efteråret 1992 be-

vilgede Kulturudvalget i Christi-

ansfeld Kommune 30.000 kr. som 

tilskud til et nyt lysanlæg på stadi-

on i Hejls. I 1993 startede Hejls-

minde Beach Club beach-volley 

arrangementer på stranden i Hejls-

minde med stor succes. Flere for-

eninger gik ind i arbejdet bl.a. CIF 

volley, Hejls IF og CIF gymna-

stik. Hejlsminde Beach-Club 

modtog senere på sommeren 

20.000 fra DGI, som roste det nye 

projekt.  
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Gik det godt med foreningens ar-

rangementer, kneb det til gengæld 

med at få medlemmerne til at mø-

de frem til generalforsamlingerne 

og gå ind i bestyrelsesarbejdet. På 

generalforsamlingerne i 1995 og i 

1996 var der kun mødt 16-17 

medlemmer frem, og i 1996 måtte 

der en ekstraordinær generalfor-

samling til, inden man kunne væl-

ge en bestyrelse.  

Bestyrelsen bestod i disse år af: 

formand Ole Aamand, næstfor-

mand Bjørn Kyster, kasserer Else 

Svendsen, og sekretær Lone 

Holst. De øvrige bestyrelsesmed-

lemmer var Hanne Buhl, Else 

Kjer, Gunnar Kristensen, Jørn 

Schlosser, Frank Laursen. 

 

Sommerfesterne i 1996 og 1997 

var store succeser. Festen i 1996 

gav et overskud på 20.000 - 

25.000 kr. Revyen var som sæd-

vanlig udsolgt, og Paul Christian 

Kongsteds "Hejlsmindesang" fra 

dette år blev et hit. I disse år var 

der om søndagen friluftsgudstje-

neste med pastor Poul Larsen med 

god tilslutning. I 1997 var der 10-

års jubilæum for revyen med 120 

tilmeldte til revy og fællesspis-

Allan Simonsen med Hejls oldboysholdet  fra 1991. 

Bagest fra venstre: Junker, Preben Rasmussen, Leif Lind, ukendt, Chri-

stian Pedersen, Troels Hansen og Martin Preston.  

Forrest fra venstre: Niels Boysen, Peter Bager, Allan Simonsen, Svend 

Aage Lauridsen og Benny Henriksen. 
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ning. Og til sommerfesten i 1998 

var der tilmeldt hele 24 hold til 

firmafodbold. I alt en stor succes. 

Bestyrelsen havde i disse år Finn 

H. Jensen, Bjørn Kyster, Ulla Jen-

sen og Else Svendsen på de vig-

tigste poster.  

 

På generalforsamlingen i 2000 

kunne man konstatere, at det var 

svært at få folk til at  forpligte sig 

i bestyrelsesarbejde. Der var fin 

opbakning til aktiviteterne og 

hjælp til dem, men ikke til besty-

relsesarbejdet. Det besluttedes, at 

bestyrelsen fremover kun skulle 

bestå af syv medlemmer mod før 

ni. Planerne om et multihus eller 

en multihal i forlængelse af klub-

huset kom første gang frem på 

generalforsamlingerne i 2001 og 

igen i 2003, og der blev arbejdet 

med dem i de kommende år, indtil 

Multihallen var en realitet i 2011 

I årene 2000-2005 var Jens Peter 

Raun formand med Bente Brød-

holdt som næstformand, Lone 

Holst som kasserer og Else 

Svendsen som sekretær.  

 

Efter år 2000 var medlemstallet 

stigende med stor aktivitet inden 

for de forskellige sportsgrene. Der 

kom nye aktiviteter til især inden 

for gymnastikken, mens hånd-

boldinteressen gik tilbage. I 2004 

var der slet ikke håndbold og et 

par år senere holdt det helt op. Det 

var slut med en sportsgren, hvor 

HIF tidligere havde fejret store 

triumfer. Til gengæld kom der nye 

aktiviteter for de ældre. Stavgang 

startede i 2004 og Krolf startede i 

2005 med 18 aktive. Foreningen 

havde i alt 306 medlemmer for-

delt på 129 voksne og 177 børn.  

Fra 2004 genoptog man traditio-

nen med at udnævne en årets 

HIF'er, og den første til at blive 

kåret var Jette Aamand for sit sto-

re arbejde inden for gymnastikken 

gennem mange år. Samme år fik 

Karin Christensen BG Banks ung-

domsleder pris. I 2005 kunne man 

takke Preben Rasmussen, Ejvind 

Fløe Jensen og Erik Eriksen, som 

i mange år havde samlet lotteri-

penge ind til foreningen, hvilket 

havde været en stor økonomisk 

gevinst. Samme år blev Inga og 

Ejvind Jensen udnævnt til årets 

HIF'ere. I 2006 blev Frank Laur-

sen kåret som året HIF'er, og i 

2007 fik træner Simon Eskelund 

ungdomsleder prisen på 750 kro-

ner. Jens Peter Raun blev dette års 

HIF'er. I 2008 indgik HIF en 

sponsoraftale med Dagli/Brugsen, 

der giver HIF et beløb for hver 

liter benzin der sælges på særlige 

sponsor OK-benzinkort. Årets 

HIF'er blev Tom Ross for sit 

kæmpearbejde med revyen. 
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Idrætslivet i Hejls fik i disse år et 

en ekstra indsprøjtning og stor 

folkelig tilslutning gennem pro-

jektet "Sundhed 6094" i 2009. 

Projektets lokale initiativtager var 

Mette Frandsen til daglig køkken-

chef på Designskolen i Kolding. 

Ideen var, at hele landsbyen skulle 

være sundere, så borgerne blev 

bombarderet med foredrag og til-

bud om rygestop, fælles motion 

på en række områder og bedre 

kost via madlavningskurser.  

De to studerende ved UC-Syd, 

Sidse Andersen og Jette Ertbølle 

Nielsen, stod for den faglige stan-

dard,  og de skrev deres bachelor 

opgave med udgangspunkt i pro-

jektet. Projektet blev støttet med 

20.000 kr. af Kolding Kommune 

og ekstra 10.000 kr. af Hans og 

Ingrid Jensens fond. En del af de 

motionstiltag, der startede her, 

eksister endnu. Det gælder aktivi-

teter som Stavgang ved Gurli 

Damgaard og Hildeborg Hjelm, 

"Motionscykling" ved Johan 

Schultz, "MTB-cykling" ved Ni-

els Skøtt, "Løb" ved Lone Holst 

og Jette Aamand, "Vild med 

dans" ved Camilla Stjerndorf og 

"Volleyball" ved Kresten Reth-

meier.  Projektet fik således bli-

vende værdi for byen og idræts-

foreningen. Derfor kunne man på 

generalforsamling i 2009 konsta-

tere, at HIF nu havde 509 med-

lemmer. Det største tal nogensin-

de, og foreningens overskud dette 

år blev på 65.706 kr. Knud Ras-

mussen blev dette år kåret som 

årets HIF'er.  

I 2010 var der sommerfest med 

salmesangsaften i kirken og kage-

konkurrence i Klubhuset bagefter. 

Der var "Firmafodbold" med 20 

deltagende hold og 130 til spis-

ning og revy. Årets HIF'ere blev 

Jette Kristensen, som hele sit liv i 

Hejls har gjort en kæmpeindsat 

for HIF, samt  Niels Pedersen for 

sin indsats for fodbold, cykling, 

og arbejdet med bygning af Multi-

hallen. Om mandagen og fredagen 

efter var der igen revy. Overskud 

45.000 kr.  

 

Som noget nyt arrangerede Hejls 

Idrætsforening og Hejlsminde Bå-

delaug i 2011 og 2012  "Store 

Stranddag", en søndag i august 

med en række vand-aktiviteter. 

Deltagerne kunne prøve kræfter 

med windsurfing, sejlads under 

kyndig vejledning, kajak og 

"havsvømning". Desuden var der 

beach volley, sandslot bygning, 

piratskattejagt og krabbefiskning. 

Årets HIF'er i 2011 blev Jørgen 

Madsen og i 2012 Bente Brødholt. 

Begge har ydet en ekstraordinær 

indsat for foreningen. 
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Hejls Idrætsforening har gennem-

gået en stærk udvikling i de 46 år 

fra 1966 - 2012. Fra ca. 120 med-

lemmer til 500 medlemmer. 

Idrætslivet blev styrket i 1982 

gennem bygningen af Klubhuset 

og nu i 2012 med Multihallen. 

Aktiviteterne og foreningslivet 

har fået rigtig gode rammer. For-

eningen har forstået at følge med 

tiden. Lederne og trænerne af de 

forskellige aktiviteter har hele ti-

den været på kurser og tilegnet sig 

det sidste nye. Balancen mellem 

de forskellige aktiviteter er skiftet 

undervejs. I starten stod håndbold 

og fodbold og senere basketball 

meget stærkt sammen med gym-

nastikken. Nu er der ikke hånd-

bold mere, fodbold fylder ikke så 

meget, og badminton indskrænker 

sig til motionsbadminton og bør-

nebadminton. Til gengæld er bad-

mintonafdelingen vokset en del 

efter at hallen er kommet. Der er 

så mange tilbud til de unge på lan-

det i dag, at det er svært at finde 

deltagere til holdsport som fod-

bold og håndbold og basketball. 

Basketball er startet så småt op 

igen i den nye hal, omkring 10 

medlemmer spiller basket. Gym-

Jens Peter Raun 

Jens Peter Raun er født i Hejls og er vokset 

op på Vargaarde og på Kællingkær, hvor 

han stadig driver landbrug. Jens Peter har 

været særdeles aktiv i idrætslivet i Hejls i 

hen ved 40 år med enkelte pauser. Han har 

været i HIF's bestyrelse fra 1972 -1977, 

hvor han var formand i årene 1974 - 1977. I 

denne periode var han med til at starte bla-

det "Sydbanen", som desværre måtte stop-

pe efter et par år. Efter en længere pause 

kom han med i bestyrelsen igen i 1999 og 

har været  formand i årene 2000 - 2005. Desuden har Jens Peter været 

aktiv omkring bygningen af klubhuset i 1982 og senere en af hoved-

kræfterne bag bygningen af multihallen fra omkring 2005 - 2011. Jens 

Peter har desuden ledet det legendariske motionshold for herrer i mere 

end 30 år. I de senere år har han været formand for Klubhusets besty-

relse. Når Jens Peter går ind i et stykke arbejde, sker der noget. Han er 

en mand, der gerne vil se resultater, og han har opnået rigtig mange for 

Hejls Idrætsforening. 
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Jørgen Madsen 

Jørgen Madsen og Elisabeth Nielsen 

kom til Hejls i begyndelsen af 1990'er-

ne. Først boede de Vargaardevej 12, 

men flyttede efter nogle år til 

"Breideblik", Vargaardevej 46 . De 

kom begge hurtigt med i idrætslivet i 

Hejls. Elisabeth som leder af forskelli-

ge gymnastikhold og som revyspiller. 

Jørgen som træner af springhold i gym-

nastik og fodbold for drenge. Desuden 

har han været med i byggeudvalget om-

kring bygningen af Multihallen fra star-

ten til byggeriet stod færdigt. I dag sid-

der han i idrætsforeningens bestyrelse siden 2004 og i Klubhusets be-

styrelse. Jørgen hører ikke til dem, der gør meget væsen af sig, men 

han er der altid, når der er brug for en hånd til det praktiske i forenin-

gen. En af dem, der virkelig er med til at holde foreningen oppe. Han 

blev kåret til årets HIF'er i 2011 for sin store indsats for foreningen 

gennem mange år. 
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nastikken har til gengæld bredt sig 

med en række nye aktiviteter: 

"zumba", "familiemix", "voksen-

mix" "ballroom", ”kickboxning” 

og ”powerhoop”.  

Bestyrelsen i 2012 består af Else 

Svendsen (formand), Jørgen Mad-

sen (næstformand), Jette Aamand 

(kasserer), Christel Knudsen 

(sekretær), Anette Thomsen, Ben-

te Brødholt, Lone Holst, Jens Jo-

hannesen (suppleant), Anja An-

dersen (suppleant) og Klaus Peter-

sen (suppleant). 

Bente Brødholt 

Bente Brødholt er født i 1948 i Hejls og 

har boet hele sit liv i Hejls. Bente har 

dyrket gymnastik lige siden sin barn-

dom og begyndte senere at undervise i 

gymnastik. Bente blev i 1969 gift med 

Kaj Brødholt, der også har været aktiv i 

Idrætsforeningen. Han var formand fra 

1966 - 67. 

I 1969 forpagtede de Hejlsminde køb-

mandsforretning af købmand Hansen og 

drev den gennem 15 år. Bente har været 

med i de skiftende bestyrelser for HIF 

gennem mere end 40 år, og siden Klub-

huset blev bygget i 1982 har Bente stået for køkkenet, særlig til som-

merfesterne, og for udlejning til private og for rengøring. Da Multihu-

set blev bygget, sørgede Bente også for frokost til alle de frivillige 

hænder, der hjalp med at spartle og male og står nu også for udlejning 

af Multihuset. Bente har været aktiv især inden for gymnastik og har 

været med til at starte stolegymnastik på Engbo. Bente er en af grund-

pillerne i Hejls Idrætsforening, en af disse ildsjæle, som holder for-

eningslivet i gang i de små samfund, og hun blev meget fortjent ud-

nævnt til årets HIF'er i 2012. 

Billedet side 20: 

Knud Rasmussen kåres til årets HIF’er af Else Svendsen i 2009 pga. sit 

store arbejde med fodbold i Hejls IF. 
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Om at være i Hejls IF's besty-

relse gennem 20 år 

Af Else Svendsen 

 

 Vi flyttede til Hejls 1. marts 1990 

og købte huset på Hejls Landevej 

31 af Jørn Schlosser. Ole og jeg 

kendte ikke noget til området, da 

vi kommer fra Fyn. Vi blev taget 

rigtig godt imod af alle, og jeg 

kan bl.a. huske, at vores naboer 

Mogens og Lone tog os med til 

sommerfesten i 1990. Vi forstod 

ikke ret meget af revyen, men 

havde alligevel en rigtig god af-

ten. Vores nabo Karin var også 

flink til at tage mig med til gym-

nastik, tuppervare party m.m. Der 

gik ikke lang tid, før man havde 

mødt en masse mennesker. I 1992 

manglede de en suppleant til be-

styrelsen i Hejls IF og Lone Holst 

spurgte, om ikke det var noget for 

mig.  Jeg syntes, at det lød da 

spændende. Jeg havde aldrig før 

deltaget i bestyrelsesarbejde, men 

jeg sagde ja, og jeg har foreløbigt 

været med i 20 år i samme besty-

relse.  

Ole Aamand var formand den-

gang. Han var virkelig en rar for-

mand og han deltog i sommerfe-

sten i alle dagene fra tidligt til 

sent. Det jeg kan huske er, at jeg 

var meget imponeret af, at han 

kunne holde sig vågen i alle de 

dage. Jeg startede som sagt som 

suppleant, og efter et par år blev 

jeg kasserer efter Margit Preston. 

Kassererposten er et virkelig  stort 

arbejde i en flerstrenget forening  

med sommerfesten osv. Jeg tror 

nok, jeg var kasserer i fem år, 

hvorefter Lone Holst tog over. Vi 

havde fået Helene og Jakob. Jeg 

trængte derfor til lidt mindre ar-

bejde og blev derfor sekretær. I 

Hejls IF- bestyrelsen er vi mange, 

som har siddet i rigtig mange år. 

Jeg har været i bestyrelse med 

Jørgen Madsen og Bente Brød-

holdt i alle årene.  

Bjørn Kyster, Finn Jensen og Jens 

Peter Raun har igennem årene væ-

ret formænd. I 2005 stoppede Jens 

Peter Raun og flere andre. Der var 

en ret stor udskiftning i bestyrel-

sen, og  jeg fik  posten som for-

mand. Det har indtil nu været syv 

spændende år som formand. Jeg 

vil sige, at der er faktisk rigtig 

meget arbejde i jobbet som for-

mand, som man ikke tænker over, 

inden man sidder i stolen. Der er 

meget kontakt til idrætsforvaltnin-

gen, idrætsrådet og selvfølgelig 

alle medlemmerne. Vi har en rig-

tig god bestyrelse nu, hvor alle 

virkelig gør en stor indsats. Det er 

kunsten at få sat en bestyrelse 

sammen, hvor alle laver det, de 

har lyst til.  

Hejls IF er en forening i stadig 

udvikling, idet vi  hele tiden skal 
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udbyde de aktiviteter, som der er 

behov for. For to år siden gik hele 

Danmark til zumba, og selvfølge-

lig også i Hejls. Denne aktivitet er 

stadig udbudt, men med langt fær-

re deltagere, i stedet hedder den 

nye trend i 2012 nu Ballroom, Po-

werhoop og Kickboksning. Vi kan 

takke vore ledere for alle de gode 

ideer, de hele tiden har, og at de 

har lysten til at udvikle sig. Samti-

dig med at vi hele tiden skal have 

pulsen på alt det nye,  har vi også 

grundstammen af aktiviteter i for-

eningen, som egentlig ikke er æn-

dret så meget de sidste 20 år. Det 

er badminton for børn og voksne, 

puslingegymnastik, mixholdet i 

gymnastik, herreholdet i gymna-

stik og oldboys fodbold. På fod-

boldsiden kan vi desværre ikke 

udbyde børnehold mere. Dels  mi-

stede vi skolen i 2007, og dels  er 

der ikke så mange børn, som går 

til fodbold mere. Foreningen er 

derfor gået i en retning af aktivite-

ter for 60+. Vi har over 40 

krolfspillere, ligesom der er kom-

met flere voksne til på vores gym-

nastikhold. 

 Som jeg tidligere har nævnt er 

det også Hejls IF som står bag 

sommerfesten. Det er et vigtigt 

aktiv for foreningen. Hejlsrevyen 

igennem snart 30 år er en stor del 

af sommerfesten. Det er ugen 

hvor folk mødes og hygger sig.  

Hejls IF har haft en god økonomi 

de sidste 20 år, der har altid været 

overskud, og der kunne spares op. 

Således kunne vi give 400.000 kr. 

til byggeri af Multihallen. Det har 

været rigtig dejligt at sidde i en 

bestyrelse, hvor der er råd til den 

udvikling, der er nødvendig for at 

fortsætte.  

Jeg vil slutte af og sige tak, fordi 

jeg fik muligheden for at være 

med til at sætte præg på udviklin-

gen af Hejls Idrætsforening. 
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Gymnastik 

 

Som det fremgik af Årsskrift 2011 

"Idrætsliv i Hejls 1869-1966" har 

gymnastik altid været en vigtig 

aktivitet i idrætslivet i Hejls. Den 

gamle Skytte- og Gymnastikfor-

ening fra 1869 blev i 1948 sluttet 

sammen med Hejls Boldklub til 

Hejls Idrætsforening. Siden da har 

gymnastikken været et bærende 

element i  idrætsforeningens fol-

kelige forankring i Hejls. 

Motionsholdet for damer startede 

helt tilbage i 1930erne og er fort-

sat helt op til vor tid, som der blev 

fortalt om i Bind I. Gymnastik for 

småpiger og drenge og karle og 

unge piger var et fast element i 

HIF's udbud af aktiviteter  også 

efter 1966. Dog synes gymnastik 

for karle og yngre mænd at for-

svinde i årene kort efter 1966. Til 

gengæld var der mange hold for 

småpiger og drenge og for unge 

piger og motionsdamer. 

Hvert forår i marts måned var der 

gymnastikopvisning i skolens 

gymnastiksal med kaffe og kage 

bagefter. I en del år fra 1969 til 

1977 var der også opvisning i fol-

kedans efter gymnastikopvisnin-

gen og børnebal bagefter.  

Trænerne i disse år var Poul Skri-

ver og lærer Jensen for drenge og 

Sonja Rasmussen, Annette Skri-

ver, Kirsten Christensen og 

Christa Pedersen for pigeholdene 

og motionsgymnastikken. Siden 

kom der jazzgymnastik og spring-

gymnastik til ved Annette Skriver 

og Sonja Rasmussen. I årene fra 

1969 og frem til 1980 blomstrede 

gymnastikken i HIF. Sonja Ras-

mussen var træner for de forskel-

lige springhold, som var meget 

dygtige. De deltog ofte i gymna-

stikstævner og opvisninger på 

Vingsted centret ved Vejle. Nogle 

vintre øvede de i Fjelstruphallen. 

Et herremotionshold startede i 

1971 og er fortsat helt frem til i 

dag. 

I 1978 bestod Gymnastikudvalget 

af  Ragna Aamand, Selma Skriver 

og  Kirsten Christensen. Det år 

var der 2 motionshold, 1 hold un-

ge piger og et hold puslinge og 

gymnastikopvisning i marts med 

91 betalende tilskuere samt børn, i 

alt 130 mennesker. I 

 1979 efter gymnastikopvisningen 

var der gaver til trænerne: Selma 

Skriver, Lis Damgaard, Tove 

Østergaard, Anne Boesgaard, 

Bente Hansen, Karin Schultz og 

Henning Langballe. 

Op gennem 1980-erne fortsatte 

gymnastikken med at blomstre, og 

der blev flere og flere hold. I 1982 

var der tilmeldt 10 hold til træ-

ning, og til gymnastikopvisningen 

i 1987 var der opvisning med føl-

gende hold: Puslinger ved Gurli, 
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Fra gymnastikopvisning foråret 1970 med Sonja og Børge Rasmussen 

Springhold 1967-69. Bagest fra v.: Karen Sørensen, Gurli Rasmussen, 

Vibeke Petersen, Lisbeth Eskelund, Kirsten Christensen. Midten fra v.: 

Anita Jessen, Lone Weitmann, Karin Schultz, Anne Mette Theilgaard. 

Forrest fra v.: Jonna Jessen, Helle Rasmussen, Linda Jessen 
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Sonja Rasmussen, Annette Skriver og Bodil Thuesen - gymnastikleder i 

slutningen af 1960’erne 

Gymnastikpiger 1967-68. Bagest fra v.: Gurli Rasmussen, Helle Vag-

ner Petersen, Karin Schultz, Margit Weitmann, Anne Vibeke Petersen. 

Midten fra v.: Britt Starck, Margit Hansen, ukendt, Grethe Rasmussen, 

Lone Weitmann, Anne Mette Theilgaard. Forrest fra v. : Helle Rasmus-

sen, Ann Starck, 2 ukendte. 
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Gymnastikopvisning med børn 1980 ledet af Børge Rasmussen  

Opvisning 1986 af puslinge med Lisbeth, Bonnie og Tanja  
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Opvisning i 1988 med Jens Peter Rauns motionsherrer 

Pige– og drengehold 1987 
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Bh.kl. + 1 ved Christian. S, spring 

ved Jørn Schlosser og Jette Aa-

mand, motionsdamer ved Lis 

Damgaard, store piger ved Sanne, 

små piger ved Lis og Dorte,  moti-

onsherrer ved Jens Peter Raun, 

damer ved Jette Aamand.  

I marts 1989 var der  opvisning af 

9 hold og i alt 100 gymnaster. Der 

var  gæster fra Christiansfeld af 

drengeholdet derfra, som havde 

en del Hejls drenge på holdet.  

Den gode udvikling hang sammen 

med, at trænerne var dygtige til at 

optage nye aktiviteter. De var 

jævnligt på kursus, og ind imel-

lem var HIF førende klub inden 

for gymnastikken på landsplan. I 

1992 blev der startet et nyt hold af 

Jette Aamand: ”Far-Bedstefar-

Knægt” – hold. Her trænede 3 ge-

nerationer på samme hold. Holdet 

var kun for drenge. Der blev leget, 

sprunget af både små og store og 

ikke mindst styrketræning for 

fædre og bedstefædre. 

Et hold af denne slags fandtes ik-

ke andre steder i Sønderjylland, så 

det resulterede i at holdet fik be-

søg af ”Sønderjysk Idræt” og lille 

Hejls kom i bladet med en hel 

side om dette nye hold. 

I 1993 var der 192 gymnaster for-

delt på 12 hold. I 1995 deltog HIF 

Jette Aamand 

Jette Aamand er opvokset i Hejls som 

datter af Ragna og Ole Aamand. Hun er 

gift med Jørn Schlosser, og de har i man-

ge år boet Stationsvej 11. Jettes forældre 

var meget aktive i idrætsforeningens ar-

bejde, og både Jette og Jørn har fra barn-

domsårene været aktive sportsudøvere.  

Jørn har spillet basketball, håndbold, men 

især fodbold.  

Jettes indsats har især ligget inden for 

gymnastikken, hvor hun har været leder 

af mange forskellige hold. Hun startede 

som gymnastiktræner  i 9. klasse og har således ledet gymnastik i mere 

end 30 år, og hun har været med til at forny og holde gymnastikken 

levende som en af hovedhjørnestenene i HIF's virke. Jette har også 

spillet håndbold og badminton og har i mange år været fast inventar i 

Hejls Revyens morsomste numre. Jette blev årets HIF'er i 2004. Siden 

2005 har hun været foreningens kasserer.  
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med 2 hold gymnaster til opvis-

ning i Haderslev. HIF indstillede 

Jette Aamand til idrætslederprisen 

i 1996.  

I 1998 kom der endnu et nyt hold 

i Hejls IF, Mix-hold for voksne, 

dette hold blev ledet af Kirsten 

Christensen, Kirsten var lærer på 

Skamlingsbanke Ungdomsskole. 

Kirsten havde holdet i flere år, 

nogle år sammen med Jette Aa-

mand. Mix-holdet blev i 2004 

overtaget af Karna Christensen fra 

Sjølund, som havde holdet i et par 

år. I 2006 stod Ruth Nissen fra 

Christiansfeld for Mix-holdet. 

Ruth havde holdet et enkelt år, 

herefter meldte Charlotte Bærent-

sen og Erik Pedersen sig på banen 

til at overtage det. Charlotte havde 

både Mix-hold og hun var også 

leder på Springholdet sammen 

med Nis Jørgen Steffensen og 

Jørn Schlosser. Fra 2009 har Jette 

Aamand været instruktør på Mix-

holdet. 

Den gode udvikling forsatte i ti-

den efter 2000. Der blev gjort me-

get for at inddrage de helt unge 

fra skolen på hold som puslinge, 

pige hip/hop, dans og springhold, 

for at gøre dem interesserede i at 

blive trænere på et senere tids-

punkt. De er blevet tilbudt kurser 

gennem DGI, da det er vigtigt for 

idrætsforeningens beståen, at man 

hele tiden prøver at få nye kræfter 

i gang.  

Nye folk kom til. I 2004 bestod 

gymnastikudvalget af Bente Brød-

holdt og Jørgen Madsen, og i 

2006 af  Bente Brødholdt og Han-

ne Petersen. Der var mange for-

skellige hold, der her nævnes med 

trænere:  

Mor/far/barn: ved Karin Christen-

sen.  

Puslinge: 4 trænere. Rytmehold: 

Jette Aamand og Sanne Hviid.  

Leg og springmix: Jørgen Madsen 

og Hanne Petersen.  

Springholdmix: Nis J. Steffensen, 

Jørn Schlosser, Niels Skøtt og 

Gitte Hviid.  

Krop og bevægelse: Elisabeth Ni-

elsen.  

Voksenmix: Ruth Nissen.  

Herrer: Jens Peter Raun og Jørn 

Kongsted.  

116 gymnaster i gang. Dette år fik 

Karin Christensen BG Banks ung-

domsleder pris. 

I 2006 var rytmeholdene under 

ledelse af Sanne Hviid og Jette 

Aamand til DGI’s opvisning i Ha-

derslev. Her var de små rytmepi-

ger så heldige at blive udtaget af 

DGI til at skulle medvirke i en 

stor gallaopvisning i Aabenraa. 

Landsstævnet i 2006 foregik i Ha-

derslev, her var der hele 9 gymna-

ster fra Hejls IF der deltog. 
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Indmarch ved opvisning 1988 med Ole Aamand 
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Far, bedstefar, knægt 1992 

Mor, far og barn 1992 
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Mix-hold fra slutningen af 1990’erne 
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Mix-hold 1998 

Familie-mix 2010-11.  

Trænere: Karin Kristensen, Gurli Damgaard og Annette Thomsen 
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I 2007 var der 10 forskellige hold. 

Som noget nyt indførtes "Rygven-

lig gymnastik" og "aerobic" og 

"bodytoning".  

Efter sammenlægningen af Hejls 

og Sjølund skoler i 2007 startede 

samarbejdet omkring gymnastik 

for alvor mellem Sjølund IF og 

Hejls IF. Holdene med børn i sko-

lealderen trænede i Sjølund og 

børnehavebørn trænede i Hejls. 

Gymnastikopvisningen holdt man 

også sammen i Skamlinghallen. 

2009-10 bestod gymnastikudval-

get af  Bente Brødholdt og Anette 

Thomsen. Der var  8 hold i Hejls 

og 7 hold i Sjølund. Anette Thom-

sen og Karin Christensen startede 

i 2010 et nyt hold op: Familie-

mix, her går småbørn til gymna-

stik sammen med deres forældre. 

Holdet er blevet meget populært 

og sidste nye tiltag er, at de spiser 

aftensmad sammen efter gymna-

stikken, inden de går hjem. 

I 2010 blev Hejls også ramt af 

Zumba-feberen. Charlotte Bæ-

rentsen var på kursus og fik hurtig 

gang i flere Zumba-hold. Hele 4 

hold  - og Zumba’en trak vel om-

kring 150 flere medlemmer til 

HIF dette år. 

I 2011 overtog Maj-Britt Kristen-

sen Zumba-holdene, da Charlotte 

ventede tvillinger. I 2012 er Char-

lotte tilbage på banen igen, og nu 

har Maj-Britt 2 hold Zumba og 

Charlotte har 1 hold. 

I 2012 kom der igen nye tiltag i 

HIF’s gymnastik: Ball-room fit-

ness med Charlotte Bærentsen 

som instruktør. Samt et hold med 

Power-hoop (tung hulahopring) 

med Jette Aamand som instruktør. 

I 2010-11 var der gymnastik med 

10 hold i Hejls. Af nye aktiviteter 

kan nævnes: Dans, Idræt på tværs, 

Stolegymnastik og Kickboksning. 

Der var 6 hold i Sjølund. Her træ-

nede især "Springholdene". I 2011 

slog gymnastikafdelingen rekord 

med 12 hold i gang, heraf de 4 

Zumba hold med i alt 185 deltage-

re. Gymnastikafdelingen var da 

steget fra 121 medlemmer til 287. 

I 2012 var der for første gang op-

visning i Multihallen i Hejls - Det 

var en stor dag! Fremover går det 

på skift mellem Skamlinghallen 

og Multihallen med gymnastikop-

visningen. 

 

Herremotionsholdet  

Herremotionsholdet i gymnastik 

startede tilbage i 1970-erne. Leder 

af holdet gennem 34 år er Jens 

Peter Raun. Herremotionsholdet 

har sin helt egen status blandt 

gymnastikholdene i Hejls Idræts-

forening og vækker altid jubel til 

de årlige gymnastikopvisninger. 

Holdet har sin helt egen stil. Man 

begynder træningen med en Gam-
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Pige-zumba 2010-11.  

Trænere Pernille Kristensen og Charlotte Bærentsen 

Opvisning i multihallen 2012 
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Herremotionister 2012.  

En nødvendig rekvisit for herremotionisterne 
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Folkedans i slutningen af 60’erne.  

Karen Marie Petersen og Kaj Eskelund 

Under ledelse af Børge Rasmussen th.. 

Hanne Madsen og Freddy Christensen, Gitte Moisen og Jens Juel Chri-

stiansen 
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mel Dansk - holdet har en stander 

med et bræt stående til medlem-

mernes personlige glas med nav-

neskilt -  Så synges der af højsko-

lesangbogen. Derefter  trænes der, 

så der kommer sved på panden. 

Her er der tale om rigtig gammel-

dags gymnastik, så man bagefter 

kan mærke, at man har været ak-

tiv. På denne måde har de midald-

rende og ældre mænd i Hejls gen-

nem årene fået rørt de muskler, de 

ikke vidste de havde, til Jens Pe-

ters kommandoer. Til sidst slutter 

man af med en Gammel Dansk 

igen.  

 

Folkedans 

Folkedans har der været i Hejls af 

flere omgange. Oprindeligt tilbage 

i 1950-erne var det Hejls Ung-

domsforening, der stod for det. 

Men foreningen forsvandt sam-

men med det gamle forsamlings-

hus i 1963. Senere blev folkedans 

taget op i idrætsforeningens regi. I 

1966 startedes der folkedans un-

dervisning for børn og voksne på 

kroen under ledelse af Børge Ras-

mussen, som var kommet til byen 

kort tid forinden. Det fortsatte i 

1967, men det var svært at få del-

tagere, så alle idrætsforeningens 

bestyrelsesmedlemmer med ægte-

fæller blev tvangsindlagt til at del-

tage. Sofie Nissen spillede til, og 

senere i 1970 var det Charles 

Hansen som leverede musikken. 

Man havde afslutning i foråret 

1968 sammen med gymnastikop-

visningen. Det fortsatte i nogle år, 

og i 1971 havde man igen afslut-

ning på folkedans sammen med 

gymnastikopvisningen og børne-

bal bagefter. Samme år deltog 

man i et folkedansstævne i Kol-

ding. Derefter lå folkedansen stil-

le i nogle  år, men Børge Rasmus-

sen startede nye hold i 1977. Den-

ne gang spillede fru Work til. 

Man deltog også i et folkedanse-

stævne i Fjelstruphallen. Derefter 

hørte det op. Først i forbindelse 

med Sundhed 6094 Hejls i 2009 

har idrætsforeningen igen taget 

dans på programmet. 
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Fodbold 

 

Fodbold er der blevet spillet i 

Hejls siden begyndelsen af 1900-

tallet. Da Hejls Boldklub og Gym-

nastikforeningen i 1948 sammen-

sluttedes til Hejls Idrætsforening, 

fortsatte fodbold med at være en 

af de vigtigste aktiviteter. Der var 

fodbold for "drenge" i alle aldre.  

I midten af 1960-erne ved vi ikke 

så meget om det, men der var fod-

bold for både drenge og seniorer, 

og i 1966 var Tommy Knudsen 

fra Kolding træner.  

Senere gik træningen af fodbold 

for seniorer over til Jens Peter 

Madsen, Kaj Brødholt og Kaj Pe-

tersen, mens træningen for drenge 

blev varetaget af Eivind Jensen, 

Martin Lauritsen og Ejnar Damk-

jær.  

Om vinteren foregik træningen i 

Fjelstruphallen. Man deltog i tur-

neringsskampe under JBU og i 

sportsstævner i omegnen. Fod-

boldinteressen blev holdt ved lige 

gennem forevisning af fodbold-

film for de aktive.  

I 1970 var der fodbold for både 

puslinger, juniorer og seniorer. 

Om vinteren blev der spillet fod-

bold i Fjelstruphallen. I 1972 kan 

man se, at der nu også var fodbold 

for damer. Samme år blev senior-

hold, drengehold og lilleputhold 

tilmeldt turneringen.  

I 1973 blev Jens Peter Raun leder 

af udvalget for fodbold. På den 

ekstraordinære generalforsamling 

i 1974 nævnes, at  der kun var  et 

fodboldhold om sommeren. Der 

var en mindre krise i foreningen 

på dette tidspunkt, og det ser ud 

til, at den lavere aktivitet især har 

ramt fodbolden, mens gymnastik-

ken blomstrede. I efteråret 1974 

overtog  Gunner Christensen le-

delsen af fodboldholdene. 

På sportsstævnet i september 1975 

var der fodboldkampe på pro-

grammet, ligesom der blev trænet 

fodbold i vinteren 1975.  

I 1976 var der tilmeldt 5 fodbold-

hold til turneringen , hvoraf de 3 

opnåede placering som nr. 3. Ben-

ny Henriksen var dette år startet 

som træner for seniorfodbold. Det 

bevirkede, at HIF dette år havde 

et hold med i serie 4.  

I 1977 gik Jesper Bøgedal ind 

sammen med Gunnar Kristensen 

som ledere af fodboldholdene, 

mens Jens Skøtt ordnede net og 

kridtede banen op. Til vinterens 

turnering i fodbold blev tilmeldt  

lilleputter, drenge og juniorer.  

I 1978 overtoges fodboldudvalget 

af Ole Rasmussen og Bjørn Niel-

sen samt af Ejvind Jensen uden 

for bestyrelsen. Træner for senio-

rer blev Ole Sørensen, dog kun 

for en kort bemærkning, og træne-

re for drenge var Ejvind Jensen og 
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Minidrenge 1971. Bagest fra v: Michael Reck, Søren Sørensen, Nis Jør-

gen Steffensen, Jens Skøtt, Peter Andersen , Niels Damgaard (træner). 

Forrest fra v: Max Hansen, Kresten Steffensen, ukendt, Peter Vaupell, 

Arne Rasmussen, Lars Christensen 

Lilleput 1971. Bagest fra v.: Flemming Hansen, Jørn Erik Kristensen, 

Thomas Ravn, Preben Straarup, Per Theilgaard, Aksel Rasmussen, 

Jørn Schlosser, Hans Rasmussen (træner). Forrest fra v.: Mogens Ras-

mussen, Kim Madsen, Brian Hansen, Niels Pedersen, Carsten Jensen 
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Benny Henriksen og for lilleputter 

Ingvard Lind. Til styrkelse af fod-

boldaktiviteterne blev Hans Chr. 

Hansen og Peter Vaupell tilmeldt 

kursus.  

I 1979 overtoges fodboldudvalget 

af Preben Rasmussen og Ingvard 

Lind, og Torben Skov blev træner 

for herrefodbold. Ved generalfor-

samlingen i 1980 nævnes, at man 

i 1979 havde haft 5 tilmeldte hold 

til fodboldturneringen, hvoraf 

man dog måtte trække juniorhol-

det halvvejs henne i turneringen. 

Serie 4 -holdet måtte samme år 

rykke ned i serie 5. Men HIF fod-

bold vandt dog kommunemester-

skabet i 1979 ved sejre over Fjel-

strup 5-4. I dette år startede fod-

boldudvalget et lotterisalg, hvoraf 

pengene blev sat ind på en særlig 

konto til køb af lysanlæg.  

Fodboldudvalget overtoges i 1980 

af Niels Pedersen, Ingvard Lind 

og Finn Madsen. I dette år vandt 

HIF igen kommunemesterskabet i 

fodbold for andet år i træk med 

sejr over Stepping 7-3.  

I 1981 var to herrehold i serie 5 

og 6 og et juniorhold og et old-

boys hold tilmeldt turneringen. 

Oldboys holdet startede i 1981.Til 

sommerfodbold dette år var der 2 

hold damer, et pigehold samt et 

hold minipiger. Til sommerfesten 

var der fodboldpokal-finale om 

kommunemesterskabet. Hejls tab-

te til Taps med 2-4. 1981 udtrådte 

Benny Henriksen af bestyrelsen, 

men fortsatte som træner for old-

boys og piger i fodbold.  

I 1982 overtoges fodboldudvalget 

af Jørgen Hansen, Jens Skøtt og 

Preben Rasmussen. De to børne-

hold dette år kørte rigtig godt un-

der ledelse af Gunnar Kristensen 

og Hans Rasmussen. Dette år var 

der spænding i serie 5 holdene. 

Den 19. august spillede Hejls i et 

top opgør mod Sommersted. Med 

en sejr kunne Hejls ende på før-

stepladsen, da de forinden havde 

slået Oksenvad. Hejls mandskabet 

bestod af Niels Damgaard, Kim 

Overby Nielsen, Jørn Schlosser, 

Preben Straarup, Martin Preston, 

Svend Aage Lauridsen, Finn 

Madsen, Jørn E. Kristensen, Ben-

ny Henriksen, Niels Pedersen og 

Morten Bøgedal og 12. manden 

Niels Boysen. Kampen endte dog 

med et stort nederlag til Hejls på 6

-0 til Sommersted.  Men med en 

sejr over Taps den 1. september 

på 4-0  var Hejls fortsat med i 

kampen om de to oprykningsplad-

ser til serie 4. Den 4. september 

slog Hejls Sjølund med 2-1, og 

dermed rykkede Hejls nærmere 

muligheden for oprykning lige 

efter Sjølund, som lå på en anden-

plads i rækken. En uge senere 

vandt Hejls over Gram med 4-1, 

men da Sjølund vandt sin kamp 
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over Taps med 5-1, var Hejls sta-

dig på tredjepladsen - et point ef-

ter Sjølund. Hejls endte med at 

rykke op  i serie 4, da holdet den 

25. oktober med en 5-1 sejr slog 

Vamdrup.  Hejls havde spillet 

stærkt hele efteråret og kun tabt 

den ene kamp til Sommersted. 

Holdets træner Benny Henriksen 

mente, sejren skyldtes, at holdet 

bestod af en god blanding af ruti-

ne og ungdom. To spillere var 

over 40 år og to andre over 30. 

Resten var helt unge spillere. 

Hejls skrappeste konkurrent til 

oprykningen, Sjølund, tabte over-

raskende på hjemmebane til Step-

ping. 

 I 1983 overtoges fodboldudvalget 

af Ingvard Lind og Jens Skøtt. 

Træner for seniorholdene var 

Benny Henriksen og Niels Boy-

sen.  Dette år føjedes minifodbold 

til som en ny aktivitet, og samme 

år blev fodbold tilmeldt landspo-

kalturneringen. Til sommerfestens 

kampe dette år deltog  oldboys, 

herrer i serie 4 og 6 samt 3 børne-

hold. I landspokalturneringen 

vandt HIF over Gredstedbro 6-5, 

Benny Henriksen 

Benny Henriksen er født 1942 i Viuf og 

udlært som kommis i Kolding. Han spil-

lede fodbold i Kolding Boldklub 1961-

1968 og var der med til at rykke op fra 

serie 2 til serie 1 og til Jyllandsserien. 

Familien flyttede til Vejstrup i 1969, og 

der spillede han indtil 1975. I 1972 byg-

gede familien hus på Engvej i Hejls, og i 

1975 fik Gunner Christensen ham over-

talt til at blive spillende træner for fod-

bold i HIF. I 1981 var han med til at 

starte oldboys i fodbold og pigefodbold. 

Benny har været aktiv i HIF i næsten 30 år, mest som spiller og træner 

for fodbold og damehåndbold. Han stoppede med at spille på oldboys-

holdet i 2004, da familien flyttede til Christiansfeld i 2003. Benny har 

aldrig været meget for bestyrelsesarbejdet, det var det aktive idrætsliv, 

der tiltrak ham. Han var dog medlem af HIF's bestyrelse fra 1981 - 

1982. Han har spillet fodbold, håndbold, badminton og tennis. Han er 

stadig aktiv og spiller badminton og tennis. 



44 

Drengehold 1983. Træner: Allan Bertelsen og Niels Andersen. Bagest 

fra v.: Mads Raun, Christian Krag, Søren Jørgensen, Jacob Ville. For-

rest fra v.: Troels Lauridsen, Troels Kay, Ole Fløe Jensen, Torben Kri-

stiansen, Dennis Feddersen 

Drengehold1984. Bagest fra v.: Dennis Feddersen, Jacob Ville, Troels 

Lauridsen, Mads Raun, Søren Jørgensen, Jens Skøtt (træner). Forrest 

fra v.: Troels Kay, Sean Herbst, Ole Fløe Jensen, ukendt, Chr. Krag 
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men tabte til Vojens 2-1. I 1983 

var der 72 aktive spillere under 25 

år. Dette  år blev fodboldafdelin-

gen sammenlagt med Sjølund un-

der navnet Hejls og Sjølund. Der 

blev tilmeldt et damehold under 

JBU under navnet Hejls og Sjø-

lund. Børneholdene kørtes i hver 

forening for sig.  

I 1984 startede fodbold med et 

hold lilleputter med 10 drenge 

trænet af Arne Rasmussen og 

Tommy Straarup, et hold miniput-

ter med 12 drenge trænet af Kurt 

Sørensen og et hold microer med 

otte drenge trænet af Ejvind Jen-

sen og Peter Vaupell, mens Benny 

Henriksen trænede dameholdet. 

Til sommerfesten dette år var der 

om søndagen  fodboldturnering 

med 6 hold oldboys. Benny Hen-

riksen blev ansat som træner for 

Hejls/Sjølund fodbold, der afholdt 

en fodboldafslutning med succes. 

På generalforsamlingen i januar 

1985 fremgik det, at der var man-

gel på ledere i håndbold og fod-

bold, da mange flyttede fra byen. 

Fodboldudvalget bestod herefter 

af Jens Skøtt, Ingvard Lind og 

Ejvind Jensen. Sommeren 1985 

startede tre hold. Micro træner var 

Eivind Jensen, mens Preben Ras-

mussen tog sig af miniputterne og 

Arne Rasmussen af lilleputterne. 

Samarbejdet med Sjølund om fod-

boldtræning og turnering ophørte 

dog igen allerede i 1985. Dette år 

havde man et serie 6 hold tilmeldt 

turneringen, men ingen træner.  

I 1986 overgik fodboldudvalget til 

Arne Rasmussen og i 1987 til Ar-

ne Rasmussen og Jørn Schlosser. 

Børnefodbold stod Ejvind Jensen 

for, og der var også et oldboys 

hold.  

I 1988 overtoges fodbolden af 

Gunnar Kristensen, Jørgen Han-

sen og Jørn Schlosser. I foråret 

1988 vandt holdet i serie VI over 

Harte på hjemmebane med 5-1. 

Årets første kamp over Vonsild 

blev vundet med 2-1, så Hejls 

stod med maksimum points. Hejls 

IF's lilleputter spillede sig i 1988  

igennem SI-turneringen uden et 

eneste nederlag. I Semifinalekam-

pen mod  Harte fejede holdet Har-

te af banen med 7-3. Samtidig 

kvalificerede Hejls sig til de jyske 

mesterskabers finalerunde.  Hol-

det bestod af: Thomas Frandsen, 

Christian Krag, Søren Jørgensen, 

Troels Kay, Jacob Jensen, Troels 

Lauritzen, Mads Raun, Dennis 

Feddersen, Sean Herbst og Ole 

Jensen. 

I 1989 bestod fodboldudvalget af 

Jørn Schlosser, Karsten Lind og 

Finn Madsen. Micro blev trænet 

af Martin Preston, miniput af Jør-

gen Hansen og drengene af Jens 

Skøtt, mens herrer fik Ingvard 

Lind som træner. Old Boys spille-
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de med Benny Henriksen og Ing-

vard som trænere. Mogens Ras-

mussen var træner for serie 6. 

Man udmeldte et 7 mands hold af 

turneringen. Ved sommerstævnet 

vandtes fodboldturneringen af 

Christiansfeld, der vandt stævnet 

for miniputter og drenge, mens 

Fjelstrup vandt oldboys turnerin-

gen.  

I 1990 bestod fodboldudvalget af 

Niels Pedersen, Jørgen Hansen og 

Peter Vaupell. Der var hold inden 

for seniorer, oldboys og to børne-

hold, 10 minidrenge og 15 

microdrenge. Efter en forrygende 

sæson rykkede Hejls Herrer i serie 

6 dette år op i serie 5. Holdet sco-

rede 130 gange i modstandernes 

net i denne sæson, mens der kun 

var gået mellem 25 og 30 mål ind 

i deres net. Holdet tabte ikke en 

eneste kamp og sluttede som vin-

der af sin kreds i fodboldturnerin-

gen i serie VI. Holdet lededes af 

den spillende træner Mogens Ras-

mussen. Holdet bestod af: Mo-

gens Rasmussen, Uffe Christen-

sen, Jørn Schlosser, Kim Overby, 

Kim Rasmussen, Peter Buhl, Ib 

Rasmussen, Jørgen Damgaard, 

Henning Andersen, Max Hansen, 

Peter Fløe Jensen, Viggo Jensen, 

Martin Preston, Jens Peter Skøtt 

og Niels Pedersen. Man tabte dog 

det sønderjyske mesterskab  i no-

vember til Rødding 2-1. 

 I 1991 bestod fodboldudvalget af 

Max Hansen, Jens Skøtt og Anker 

Kloth. Der var et seniorhold  på 

18 spillere trænet af Uffe Kristen-

sen i serie 4. Desuden var der et 

hold i serie 5 og et Old Boys hold 

på 14 spillere.  

I 1992 var der et hold i serie 4 

trænet af Uffe Kristensen og et 

hold i serie 6 trænet af Uffe og 

Ingvard Lind samt 2 drengehold 

begge tilmeldt turneringen. Som-

meren 1992 var en nedtur for serie 

4 holdet trods mange gode takter. 

I  august 1992 slog serie 4 holdet 

fra  Hejls KIF med 4-2 på udeba-

ne. Hejls styrede hele kampen. 

Erik Jacobsen bragte holdet foran 

i starten af kampen. Senere øgede 

Finn Madsen til 2-0. Senere gik 

spillet lidt i stå , men i andet halv-

leg scorede træneren Uffe Chri-

stensen på straffespark , og med  

blot 8 minutter igen slog Jørgen 

Christensen sejren fast for Hejls.  

I den senere kamp på hjemmeba-

ne tabte Hejls dog 2-3 til KIF.  

Senere på året den 23. oktober 

tabte serie 4 holdet til Skrydstrup 

med 6-5. Tidligere i kampen førte 

Skrydstrup med 5-2, men det lyk-

kedes Hejls træner og spiller 

Frank Laursen at udligne til 5-5, 

men blot 3 minutter før tid score-

de Skrydstrup det afgørende mål. 

Hejls måtte derfor rykke ned i se-

rie 5.  
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Ejvind Fløe Jensen med microdrenge 1982. Bagest fra v.: Ukendt, Ole 

Andersen, Christian Krag, Troels Kay, Ole Fløe Jensen. Forrest fra v.: 

Mads Raun, Kim Degn, Troels Lauridsen 

Oldboys 1987. Bagest fra v.: Martin Preston, Jørgen Hansen, Leif 

Lind, Ingvard Lind, Jørn Erik Kristensen. Forrest fra v.: Peter Skøtt, 

Preben Rasmussen, Per Meier, Jens Peter Madsen, Benny Henriksen, 

Kaj Lind, Jørgen Degn 
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I august var der et spændende lo-

kalopgør mellem Hejls og Fjel-

strup i finalen om kommuneme-

sterskabet. De to serie 4 hold figh-

tede sig til en finalekamp, da 

Hejls besejrede serie-3 holdet fra 

Christiansfeld med 3-1 og Fjel-

strup slog Stepping med 3-0  

I 1993 kunne Hejls serie 5 holdet 

dog igen rykke op i serie 4. Hejls 

tog hul på efterårsturneringen med 

at slå Vonsild 11-0. Holdet havde 

indtil da vundet otte kampe og 

spillet fire kampe uafgjort. Så de 

regnede med at rykke op  i serie 

IV med 30 points. Træner var Per 

Stausholm. Lørdagen efter spille-

de holdet mod Fredericia KFUM. 

Denne kamp vandt holdet med 5-

1. Jørgen Damgaard Christensen 

lavede et hattrick med tre mål i 

streg, mens Frank Laursen og 

Kim Rasmussen lavede de to sid-

ste mål for Hejls. Lørdagen efter 

spillede de mod Dalby og vandt 7-

1. Jørgen D. Christensen lavede 

igen et hattrick med 3 mål, men 

hele holdet var på mærkerne. 

Frank Laursen lavede to mål og Ib 

Rasmussen og Finn Madsen hver 

et. Dermed var Hejls oppe på 24 

point og oprykningen kunne anes 

forude. Det lykkedes. Man tabte i 

hele sæsonen kun en enkelt kamp. 

I foråret 1994 var der 3 senior-

hold, et serie 4 hold, et serie 6 

hold og et oldboys hold. I serie 4 

startede man med en kamp mod 

CIF. Træner var stadig Per Staus-

holm. I april havde man allerede 

tre sejre i lige så mange kampe, så 

holdet toppede i turneringen sam-

men med Vamdrup, som var næ-

ste modstander, men blev slået af 

Hejls holdet. I en pokalfinale mod 

Fynslund i maj 1994 blev Per 

Stausholm skadet og kunne ikke 

spille det næste halve år. Hejls var 

ellers kommet godt i gang og hav-

de vundet de første fire kampe. 

Senere i  maj tabte man første 

kamp til Taulov/Skærbæk  med 1-

3. Man savnede den skadede Per 

Stausholm. Siden tabte man alle 

kampe i maj måned. I juni vendte 

det, da holdet vandt 5-1 over Kol-

ding Boldklub. Det skyldtes især 

Søren Hviid, der tog rollen som 

leder med stor autoritet. Foruden 

Søren Hviid stod Ib Rasmussen 

med sine tre mål stærkt i billedet. 

Senere på måneden tabe man 1-4 

til CIF, så Hejls måtte kæmpe om 

efteråret for at overleve i serie 4. I 

august  kom man ovenpå igen og 

vandt over Bramdrupdam med 2-1 

med to mål scoret af Vagn Chri-

stensen. Den skadede træner Per 

Stausholm kunne vende tilbage til 

spillet og holdet vandt i september 

5-2 over KIF. I den senere hjem-

mekamp over Kolding Boldklub 

vandt Hejls med 5-0. 
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Fodboldhold 1988. Bagest fra v.: Jørn Schlosser, Niels Pedersen, Brian 

Schmidt, Viggo Lind, Carsten Lind, Peter Fløe Jensen, Torben Nielsen, 

Benny Henriksen (træner). Forrset fra v.: Svend Terp, Henning Niel-

sen, Jørgen Hansen, Jens Peter Skøtt, Arne Rasmussen, Kenneth Jen-

sen, Martin Preston 

Firmafodbold (1996-99) 

 

Bagest fra v.:  

Klaus Yde,  

Frank Laursen,  

Niels Damgaard 

Forrest fra v.: 

Søren Dinesen 

Mads Raun 
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Til sommerfesten 1994 var der 

tilmeldt 12 professionelle fod-

boldhold og 12 amatørhold. Man 

lagde ud med herrerne i serie 4, 

hvor Hejls skulle spille mod Kol-

ding Boldklub og vandt 5-1. Tors-

dag Oldboys Hejls mod Starup. 

Her tabte Hejls 2-7. Som optakt til 

sommerfesten fik HIF rejst en ny 

flagstang, skænket af Christians-

feld Kommune og overrakt et nyt 

flag af Danmarks Samfundets lo-

kale repræsentant Erik Mylin.  

I foråret 1995 startede man med 

Frank Laursen som ny træner og 

holdet vandt overbevisende 4-1 

over Rødekro. I september 1995 

brækkede målmand Peter Jensen 

skinnebenet i en kamp mod Helle-

vad, der endt med 1-1. I oktober 

1995 tabte Hejls 6-5 mod Skryd-

strup. Selvom den spillende træ-

ner Frank Laursen scorede 4 mål 

for Hejls, var det ikke nok, så 

Hejls måtte igen rykke ned i serie 

5. Andet holdet formåede at for-

blive i serie 6. Dette år var der i 

alt 26 seniorspillere samt 13 old-

boys spillere. 

I kommunemesterskabet i august 

1996 stod kampen mellem Hejls 

og Fjelstrup, der begge var serie 4 

hold. Efter at Hejls havde slået 

serie 3 holdet fra CIF med 3-1, og 

Fjelstrup slog Stepping med 3-0. 

Kommunemesterskabet var et led 

i kæmpestævnet "Den Gyldne 

Fodboldstøvle." 

I  1997 startede fodboldtræningen 

for seniorer i februar med Stig 

Sørensen som træner. Man indled-

te også dette forår et træningsfæl-

lesskab med Sjølund IF's serie 6 

hold. Der trænedes på skift i Sjø-

lund og Hejls.  

Den 21. november 1998 var der et 

fodboldbrag i Hejls, hvor serie 6 

holdet spillede semifinale i det 

jyske mesterskab. Dagens mod-

stander var Hasle Boldklub, som 

havde frygtindgydende resultater 

forud for kampen, mens Hejls var 

handicappet, da træner Frank 

Laursen var på ferie. Forud for 

kampen havde Hejls-holdet slået 

Vejle i kvartfinalen med 4-3. Må-

lene blev scoret af Lars Cornel-

sen, Troels Kay og Frank Laur-

sen. Hejls tabte semifinalen 4-1 på 

en iskold bane, hvor man måtte ud 

og fjerne frosne vandpytter på ba-

nen inden kampen. 

I 2004 bestod fodboldudvalget af 

Troels Hansen og Leif Christen-

sen. Der var et drengehold med 

Kenni L. Damgaard og Simon 

Eskelund som trænere, et  Micro-

hold med Klaus Andersen som 

træner og et pigehold med Allan 

Bertelsen som træner. Frank Laur-

sen trænede oldboys . 

I 2005 bestod Fodboldudvalget af 

Elin Laursen og Peter F. Jensen. 
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Juniorer trænedes af Kenni L. 

Damgaard. Drenge trænedes af 

Frank Laursen. Piger trænedes af 

Lars Jensen. Minidrenge trænedes 

af Jens Skøtt og microdrenge af 

Klaus Andersen og Anders Kors-

gaard. Poder og yngre trænedes af 

Brian Klemmensen og Gert Nør-

relykke. Oldboys trænedes af 

Frank Laursen. 96 fodboldspillere 

i alt. Man formåede at trække 

drenge og oldboys spillere til fra 

andre byer. Oldboys spillerne 

vandt i deres række og var til stor 

fest i Sommerstedhallen. Fodbold-

træner Simon Eskelund fik ung-

domslederprisen på 750 kr.  

I 2006 bestod fodboldudvalget af 

Peter F. Jensen, Niels Pedersen og 

Jørgen Madsen. Der var indendørs 

fodbold i Skamlinghallen med 31 

børn.  

I 2007 var Simon Eskelund, og 

Christian Hansen i fodboldudval-

get. Der var 4 drengehold ved 

Knud Rasmussen, Brian Klem-

mensen, Svend og Lars Jensen. 

poder ved Brian Klemmensen og 

Gert Nørrelykke samt  oldboys.  

I 2007 omfattede fodboldafdelin-

gen 128 spillere, deraf 6 børn/

unge hold samt oldboys og senior-

hold. 3 hold spillede om vinteren i 

Skamlinghallen. Oldboys var med 

i en turnering hvor 10 klubber del-

tog. Trænere var for oldboys: 

Frank Laursen, seniorer ved Si-

mon Eskelund og Christian Han-

sen og  piger ved Lars Jensen. 

I 2008 bestod udvalget af Jørgen 

Madsen, Broder Petersen, Simon 

Eskelund. Der var 7 fodboldhold. 

I 2009-10 bestod fodboldudvalget 

af Jørgen Madsen, Michael Kristi-

ansen og Broder Petersen. Pige-

holdet blev i 2009 overtaget af 

Hanne Buhl, der havde holdet i et 

par år. Fra 2010 er det langsomt 

gået ned ad bakke for børnefod-

bold. I 2011 var der kun et U12-

hold drenge med Finn Jensen, 

Jørn Schlosser og Hanne Buhl 

som trænere samt et hold for bør-

nehavebørn med Jørgen Madsen 

som træner. I 2012 har der kun 

været et hold for børnehavebørn 

med Claus Lassen, Jacob Svend-

sen og Caroline Knudsen som 

trænere samt et oldboyshold. 
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Håndbold 

 

Som det fremgik af Årsskrift 2011 

"Idrætsliv i Hejls 1869-1966" var  

håndbold en populær sport i HIF i 

årene fra 1948 - 1955. Både herre-

håndboldholdene og kvindeholde-

ne stod stærkt i turneringerne i 

disse år. Det var også gældende i 

årene efter 1966. Der var flere 

hold hvert år både for drenge og 

piger og damer og herrer.  

I 1966 var der sportsuge med del-

tagelse af 5 herrehåndboldhold og 

5 damehåndboldhold, og i som-

mersæsonen 1966 var der tilmeldt 

i alt 6 hold til turnering i Vejle 

Amt. Heraf  2 pigehold , hvoraf 

piger i række A blev nr. 2 og pi-

ger B blev nr. 4 i turneringen. Li-

geledes var der tilmeldt et dame-

hold, som blev nr. 3 og et herre-

håndboldhold og et damehold, 

som begge endte på sidstepladsen. 

I vintersæsonen 1966-67 var der 

træning hver mandag for hånd-

bold i Fjelstruphallen. Ved man-

dagstræningen spillede herrehol-

det mod dameholdet. Om somme-

ren trænede man på sportspladsen. 

I foråret overtog 1967 Sonja Ras-

mussen og Bente Brødholt hånd-

boldtræningen for piger. Derud-

over startede der træning for her-

rehåndbold, damehåndbold og 

drengehåndbold, og i august til-

meldtes 1 junior pigehold og et 

herrehåndboldhold til indendørs 

turnering under JHF.  

I foråret 1968 overtoges hånd-

boldtræningen af  Børge Rasmus-

sen, og der var både fodbold og 

håndboldhold i hele 1968. Dette 

år deltog man i et håndboldstævne 

i Hejsager, og i 1969 var der igen 

sportsfest med håndboldkampe. I 

1970 var der håndbold for junio-

rer, seniorer, piger og et dame-

hold. De sidste trænede om vinte-

ren i Fjelstruphallen. 

Af unge piger, der spillede hånd-

bold i disse år kan nævnes: Grethe 

Christensen, nu Krag, Karen Ma-

rie Christensen, Anne Marie 

Holm, Hanne Damgaard, Inga 

Jensen.  

 I 1971 startedes håndboldtræning 

for piger, drenge og unge piger. 

Holdene ledes af J.P. Madsen, læ-

rer Jensen, lærer Rasmussen og 

Grethe Christensen.  

I 1973 stod Ejvind Jensen for 

håndboldudvalget. Dette år søgte 

man trænere til 5 håndboldhold.  

I 1974 stod Karen Mieth for hånd-

boldudvalget, og man havde et 

hold tilmeldt JHF's vinterturne-

ring.  

I 1975 var der som altid hånd-

boldkampe til sportsugen, og i 

1976 var der igen håndboldhold 

for børn, juniorer, damer og her-

rer. 
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Håndbolddrenge 1971. Fra v.: Therkel Straarup, Peter Skøtt, ukendt, 

Arne Schlosser, Svend Christiansen, Jørn Erik Kristensen, John Ras-

mussen, ukendt, Hans Rasmussen (træner) 

Håndboldpiger 1979. Bagest fra v.: Ninna Dalgas Hansen, Bodil Boj-

sen, Elisabeth Petersen, Rikke Holm Petersen, Martin Lauritsen 

(træner). Forrest fra v.: Christina Dahl, Charlotte Henriksen, Berit 

Rasmussen 
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I 1977 var der til turnering i hånd-

bold tilmeldt 2 damehold, 2 herre-

hold, 1 pige B og 1 småpiger. 

Småpigerne opnåede en anden-

plads blandt 5 deltagende hold. 

Damerne blev nr. 3 af 8 deltagen-

de hold, og i vinterhalvåret opnåe-

de herrerne en 1. plads og damer-

ne en 5. plads. For håndboldud-

valget stod dette år Jens Peter 

Madsen og Anne Boesgaard. Træ-

nere i disse år var bl.a. andet Hen-

ning Langballe og Niels Dam-

gaard.  

For håndboldudvalget stod i 1978 

Jens Peter Madsen og Inga Jen-

sen. I 1978 flyttede man hånd-

boldtræningen til Christians-

feldhallen.  

I august 1979 kom juniorpiger og 

herreholdet i håndbold i finalen i 

SI mesterskabet, men tabte til 

sidst.  

Vinteren 1979-80 var der rigtig 

gang i håndbolden. Der var 1 hold 

småpiger, 1 hold minipiger, 1 

hold juniorpiger, 1 hold damer, 1 

hold minidrenge, 1 hold drenge, 1 

hold herrer, et hold herrer i JHF 

serie 4. Træner for herrehåndbold 

var Torben Skov. Træner for bør-

neholdene var Inga Jensen og 

Martin Lauritsen. Man deltog i et 

håndboldstævne i Harreslev ved 

Kobbermølle med et damehold og 

et herre hold.  

I 1980 overtoges håndboldudval-

get af Inga Jensen og Niels Dam-

gaard. Ved sommerfesten var der 

håndboldfinale i kommuneturne-

ringen, som vandtes af Hejls med 

7-3 over Stepping. I august ansat-

tes Bjarne Thomsen som træner 

for herre-, dame- og juniorholde-

ne i håndbold.  

I 1981 deltog 8 hold i turneringen: 

2 herrehold, 1 dame, 1 junior, 1 

drenge, 1 småpiger, 1 minipiger, 1 

smådrenge.  

I 1981 bestod håndboldudvalget 

af Inga Jensen og Henning Lang-

balle. Drenge B blev vinder af 

deres pulje, men tabte kredskam-

pen  til Sparta 9-11. Junior B da-

mer blev vinder af puljen og skul-

le spille om SI mesterskabet i 

Tandslet i marts. Dette år var 5 

hold tilmeldt til sommerhåndbold. 

Tre hold var meldt til stævne i 

Taps. Hejls tabte i kommunetur-

neringen til Taps med 4-2.  Da-

merne trænedes denne sommer af 

Svend Aage Lauridsen. Om efter-

året var der tilmeldt 1 hold mini-

piger, 1 hold piger, 1 herre junior, 

2 damehold og 2 herre hold. To 

hold deltog i stævne i Leck i Syd-

slesvig i september 1981. 

Venskabsforbindelsen med Den 

danske Forening i Leck knyttedes 

af Inga Jensen i 1979. Holdene fra 

Leck blev inviteret til Hejls i juni 

til sommerfesten. De havde selv 
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Håndboldpiger 1979. Bagest fra v.: Bodil Bojsen, Rille Hold Pedersen, 

Nina Dalgas Hansen, Elebeth Pedersen, Martin Lauritsen (træner). 

Forrest fra v.: Charlotte Henriksen, Bente Elmholt, Berit Rasmussen 

Håndbolddrenge 1979. Bagest fra v.: Asger Hansen (træner), Jan Elm-

holt, Ulrik Arne Lauritsen, Lars Skøtt, Ulrik. Forrest fra v.: Paul Bis-

gaard, Viggo Fløe Jensen, Michael Rasmussen, H.C. Boysen, Carsten 

Lind 



56 

telte med og overnattede på 

sportspladsen. Derefter var to 

hold fra Hejls i Leck i september 

og medbragte også telte og cam-

pingvogn, eller man sov i gymna-

stiksalen eller i klasseværelser 

mellem hinanden. Det var vældig 

hyggeligt. Der var også hold fra 

Taps og Gislev på Fyn med derne-

de. Man tog derned om fredagen, 

lørdag var der håndboldstævne 

med fest om aftenen og søndag 

gik turen hjem, hvor man så kun-

ne få spiritus med. Dette samar-

bejde varede ca. 10 år. Til sidst 

kom klubben fra Leck ikke mere 

til Hejls, da man her ikke kunne 

stille et håndboldstævne på bene-

ne grundet manglende hold. Men 

holdene fra Hejls, et herre- og et 

damehold, tog til Leck i flere år 

derefter og spillede dernede. 

I 1982 bestod håndboldudvalget 

af Inga Jensen, Tove Østergaard 

og Henning Langballe. Et dame-

hold og et pigehold var tilmeldt 

sommerturneringen. Svend Erik 

Jette Kristensen. 

Jette Kristensen er født i Hammelev 

og kom til Hejls i 1980, da hun blev 

gift med Jørn Erik Kristensen. De 

byggede hus på Hejls Landevej 53. 

Jette dyrkede sport som ung, især 

håndbold, fodbold, og hun var spej-

der. Jørn Erik har været aktiv i 

idrætsforeningen siden sin barndom. 

Han har spillet basketball, fodbold, 

tennis  og badminton, hvor han er 

blevet klubmester flere gange. Jette 

har været særdeles aktiv i idrætslivet 

i Hejls lige siden hun kom hertil. Hun var i alle årene indtil 2006 aktiv 

håndboldspiller, og hun trænede gennem mere end 10 år børneholdene 

i håndbold. Det var hendes fortjeneste, at håndbolden holdt ud så læn-

ge i Hejls, men til sidst måtte man give op. Der kom ikke unge til, og 

de ældre spillere blev der også for få af. Jette har også lagt et stort ar-

bejde i HIF's bestyrelse, hvor hun har været med i 1986 - 87 og igen 

fra 2000 - 2008. Jette blev i 2011 kåret til årets HIF'er for sit store ar-

bejde inden for foreningen. 
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Håndbolddamer i Leck 1996 Bagest fra v.: Inga Jensen, Hanne Juul, 

Ragna Aamand, Gurli Damgaard, Birgit Andersen, H.C. Andersen 

(træner). Forrest fra v.: Edith Østergaard, Else Kier, Ketty Ravn, Mar-

git Preston 

Håndbolddamer 1989. Træner: Benny Henriksen. Bagest fra v.: Lene 

Jespersen, Pia Schmidt, Jette Christensen, Lone Damgaard, Jannie 

Boysen. Forrest fra v.: Hanne Juul, Lisbeth Henriksen, Charlotte Kjær,  

Susanne Fischer, Charlotte Henriksen 
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var træner for herreholdene og fik 

3.330 kr. for sin indsats.  

Ved sommerfesterne i Hejls fra 

1983-1986 var der håndbold på 

programmet hvert år. Lokale 

klubber og tyske gæster fra Hejls'  

tyske venskabsby i Leck dystede 

med hinanden.  

I 1984 blev vinderne, Taps, Aller, 

Sjølund og Vonsild, men Hejls 

holdt sig pænt tilbage 

I efteråret  1986 havde HIF et 

hold dygtige damer med i  JHF's 

håndboldturnering i serie 4. Hol-

det havde vundet de sidste tre 

kampe. Træner var Benny Henrik-

sen. Den sidste kamp fandt sted i 

Christiansfeldhallen. Her vandt 

Hejls damerne over Aller med 6-

5. Den 1/12 vandt Hejls damerne 

lokalopgøret mod Christiansfeld i 

damernes serie 4 med 10-7. Den-

gang var der ca. 20 kvindelige 

spillere på de to damehold. Træ-

ner for børneholdene var i mange 

år Jette Kristensen, som var træ-

ner i hen ved 10 år i Hejls. 

Ved sommerfesterne i 1987-1989 

var der håndboldstævne om lørda-

gen. Børneholdne spillede om for-

middagen og voksenholdene om 

eftermiddagen. I 1988 var der 

hold med fra Taps, Aller, Hejls, 

Hammelev, Øsby- Årøsund og 

den tyske venskabsby Leck. I 

1989 vandtes håndboldturnerin-

gen  af Taps. 

Derefter ser det ud til at det går 

lidt tilbage for håndbolden i HIF. 

I 1993 noteres, at børneafdelingen 

går ikke godt. Børneholdene træ-

nede sammen med Aller. Old-

girlsholdet bestod af spillere, 

hvoraf halvdelen kom udefra, og 

herreholdet spillede kampe uden 

at træne. Oldgirls holdet blev slået 

sammen med Taps, og der blev 

trænet i Steppinghallen. Senere, 

da der ikke var flere med på hol-

det fra Taps, blev der trænet og 

spillet kampe i Skamlinghallen.  

I marts 1993 trænedes et hold sto-

re piger og drenge uden tilmel-

ding til turnering. Træner var Bir-

git Hesselvig.  

I 1995 spillede herrerne håndbold 

i Christiansfeldhallen om vinte-

ren, og venskabsklubben fra Leck 

inviteredes til seniortræf i juni. 

Der var 9 spillere tilmeldt til old-

girls håndbold. Herrehåndbold-

holdet i  serie 3 tabte deres sidste 

kamp og rykkede dermed ikke op 

i næste sæson. Oldgirls holdet 

spillede kampe, men træning blev 

der ikke meget af. Det var et pro-

blem i det hele taget at finde spil-

lere. Da hjemmekampene blev 

spillet i Skamlinghallen, blev alle 

kampe for Hejls IF afviklet på en 

dag, dvs. børne -og voksenhold 

spillede samme dag. På disse dage 

var hele familien samlet i hallen. 
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Håndboldpiger 1989. Bagest fra v.: Mette Kloth, Anette Damgaard, 

Anja Jacobsen, Mai-Britt Kristensen, Lene Damgaard, Jette Christen-

sen (træner). Forrest fra v.: Sørine Bager Andersen, Tina Johnsen, Sus-

si Jessen, Jane Kristensen, Lone Leth Pedersen, Kathrine Knudsen 

Håndboldhygge i Leck 1996. Bagest fra v.: Ejvind Fløe Jensen, Preben 

Rasmussen, Bob Rasmussen, Irene. Forrets fra v.: Hanne Jessen, Rag-

na Aamand, Benny Henriksen, Inga Jensen  
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Fra 1996 er det svært at følge 

håndboldaktiviteterne. I 1996 var 

Frank Laursen og Lars Cornelsen 

på dommerkursus.  

I 2002 blev der muligvis et old-

girls hold sammen med Aller og 

Fjelstrup.  

2003 var det tvivlsom, om der 

blev sommerhåndbold.  

I 2004 bestod håndboldudvalget 

af Jette Kristensen og Ulla Han-

sen. Jette med 10 damer spillede 

10 kampe og både tabte og vandt. 

Elin Laursen og Jette Kristensen 

startede på et håndboldhold i 

2005, som var tilmeldt en turne-

ring over 8 gange, men det var 

kun i denne ene sommersæson. 

Derefter holdt det op. Der var in-

gen håndbold efter 2005.  

Desværre nævnes ingen steder i 

protokollerne navne på spillerne 

på de mange håndboldhold, der 

har været. Dengang der var 2 da-

mehold, var der som nævnt hen 

ved 20 spillere. Af dem kan næv-

nes: Hanne Damgaard, Grethe 

Krag, Susanne Jørgensen, Anne 

Rasmussen, Bente Elmholt, Mar-

grethe Kongsted, Lone Madsen, 

Kirsten Madsen, Pia Schmidt. På 

det sidste hold var Jette Kristen-

sen, Elin Laursen, Helle Heide-

mann og Helle Hallum, Ulla Han-

sen, Margrethe Kongsted, Marian-

ne Kristensen og Tove Lauridsen. 

At håndbold har været en vigtig 

og yndet aktivitet i Hejls IF, kan 

man se af den imponerende række 

af pokaler der opbevares i Klub-

huset inden for håndbold, i alt 24 

stk. i perioden fra1966-2001. 
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Badminton  

 

Badmintonspillet har næsten 70 

års historie bag sig i Hejls. Som 

man kan læse i Årsskrift 2011 

”Idrætsliv i Hejls 1969 - 1966”  

var der i november 1944 badmin-

tonopvisning i Hejls skole med 

mesterspillerne fra Kolding. Efter 

opvisningen var der drøftelse af 

mulighederne for at starte en bad-

mintonklub i Hejls. Den 24 no-

vember samme år nedsattes et ud-

valg bestående af hotelejer Buus, 

Poul Warming, Poul  Nielsen, 

Ingrid Buus og frk. Bisbjerg. Bad-

mintonklubben må være oprettet 

kort efter, for i december 1945 

holdt klubben generalforsamling i 

Hejls Forsamlingshus, og i 1950 

lagdes klubben ind under Idræts-

foreningen. Siden da har man spil-

let badminton i idrætsforeningens 

regi med op og nedgange i antallet 

af spillere.  

Der har altid været både børn og 

voksne, der spillede badminton. 

Oprindelig spillede man i skolens 

gamle gymnastiksal, som blev 

revet ned i forbindelse med byg-

ningen af den ny skole i 1965. 

Derefter gik man over til at spille 

i den nye gymnastiksal. Den brug-

te man om sommeren og delvis 

også om vinteren, men efter byg-

ningen af hallen i Fjelstrup i 1967, 

blev der spillet badminton i Fjel-

strup om vinteren. 

Der var en overgang turnerings-

badminton, men det sidste turne-

ringshold blev meldt ud i 1985. 

Derefter var der lokalturneringer 

og i 1970erne og 1980'erne deltog 

man også i kommunemesterska-

ber i badminton i Fjelstrup hallen. 

Kommunemesterskaberne i Fjel-

strup lå mellem jul og nytår.  

Der var også badmintonstævner 

for både børn, unge og voksne.  

Det lokale klubmesterskab blev 

efterhånden lagt om foråret gerne 

omkring april. 

1982 bestod Badmintonudvalget 

af Jens Skøtt og, Aksel Rasmus-

sen. Dette år var der  42 aktive.  

I 1992 var der 60 aktive, der spil-

lede i gymnastiksalen og i Chris-

tiansfeldhallen. Klubmesterska-

berne forløb fint.  

1993 var der 63 badmintonspillere 

med  klubturnering i marts måned 

med 27 spillere. Der blev spillet 

36 kampe. Der spilledes også mo-

tionsturnering med Aller og Taps.  

I 1994 var der i april badminton-

turnering med 47 kampe og 37 

deltagere.  

I april 1995 blev der også afholdt 

turneringer, og i klubmesterskabet 

kunne følgende vindere kåres: 

herresingle under 40: Jørn Erik 

Kristensen. Herresingle over 40: 

Gorm Hollesen, Herredouble: 
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Jørn Erik Kristensen og Klaus Ba-

ger, damedouble: Lone Andersen 

og Lone Holst, mixdouble: Tina 

Jonsen og Jørn Erik Kristensen. I 

en turnering dette år med Aller og 

Taps i Christiansfeld hallen vandt 

følgende fra HIF: Gunnar Kristen-

sen og Bent Ole Jonsen, Karin 

Kristensen og Kirsten Hansen. 

Det år var der 64 badmintonspille-

re. Alle baner var optaget i såvel 

gymnastiksalen som i Christians-

feldhallen.  

I januar 1996 afvikledes  nytårs-

turneringen (sildeturneringen) 

med 22 deltagere og efterfølgende 

fællesspisning i klubhuset. Frank 

Laursen vandt kommunemester-

skabet i C-rækken i badminton. 

Efter år 2000 gik det stadig fint 

med badminton. I 2003 trænede  

34 børn badminton i Skamlinghal-

len, og der var samme antal voks-

ne, som der plejede. Der var to 

sildeturneringer, en før og en efter 

jul.  

Niels Pedersen 

Niels Pedersen er født og opvokset i Hejls. 

Som ung kom han tidligt med i idrætslivet. 

Hans mor Christa Pedersen var meget aktiv i 

Idrætsforeningen og virkede som leder i 

gymnastik. Selv var han med på det legenda-

riske basketball hold, der vandt danmarks-

mesterskabet i 1976. Men Niels har også 

spillet fodbold og meget badminton. Han har 

stået for "firmafodbold" turneringerne til 

sommerfesterne og været med i Revyen. 

Desuden har han været aktiv i bestyrelsesar-

bejdet først fra 1980 - 1982 og igen fra 1990 - 1993 som formand fra 

1991-93.  

Siden har han lagt et stort arbejde i virkeliggørelsen af planerne om 

bygning af Multihallen, hvor han har været med i planlægningsgrup-

pen og byggeudvalget helt fra slutningen af 1990-erne til byggeriet 

stod færdigt. I dag dyrker han gymnastik og spiller med på oldboyshol-

det. Niels er gift med Marianne Skøtt, og de bor i dag på Mindegården. 

De har begge gennem mange år lagt et stort arbejde i foreningslivet i 

Hejls. Niels blev for sin indsats i idrætsforeningen kåret som årets 

HIF'er i 2010. 
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I 2004 bestod Badmintonudvalget 

af  Jette Kristensen og Ulla Han-

sen. Det år var der 34 børn i 

Skamlinghallen og 55 voksne i 

Skamlinghallen og i gymnastiksa-

len.  

I 2005 bestod badmintonudvalget 

af Jette Kristensen og Jens Skøtt. 

Der var 33 børn fordelt på 2 hold, 

der trænede i Skamlinghallen. Der 

var venteliste for at komme på 

børnehold. Der var 66 voksne 

spillere, der spillede i  Skam-

linghallen samt i gymnastiksalen, 

og i marts var der klubmesterskab 

over 2 aftener med deltagelse af 

26 herrer og 10 hold mixdouble.   

I 2007 bestod udvalget af Elin 

Laursen og Jette Kristensen. Bad-

minton for børn lededes af Knud 

og Svend Dahl samt Dennis 

Schmidt. Der var 7 børn til bad-

mintonafslutning. Dette år var der 

i alt 79 badmintonspillere i gang 

med Klubmesterskab sidst i marts. 

Motionsbadminton er stadig po-

pulært i Hejls, og den efterfølgen-

de tekst af Finn Jensen giver et 

fint og levende indtryk af, hvad 

det vil sige at spille badminton i 

HIF. 

Klubturnering i Hejls skoles gymnastiksal i 1990.  

Til venstre Uffe Kristensen, til højre Niels Pedersen 
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Finn Jensens beretning: 

Motionsbadminton i Hejls - 

Fra gymnastiksal til multihal 

 

Ikke så få badmintonketsjere har 

lidt en krank skæbne af badmin-

ton aktiviteterne i Hejls Idrætsfor-

ening gennem de sidste 20 år. 

Omstrengning eller direkte kassa-

tion har ofte fulgt anstrengelserne 

og indlevelsen i spillet. Der findes 

ikke nogen statistik over årsager-

ne til ketsjernes overlast, men der 

kan selvfølgelig gættes på årsager 

som dårlig kvalitet, overdreven 

muskelstyrke, manglende koordi-

nation eller manglende teknik, 

men nok ikke mindst - spillernes 

temperament. 

 

Der har sikkert været spillet bad-

minton i gymnastiksalen i Hejls 

gennem flere generationer, og det-

te er blot et lille blik ind i en tids-

lomme på godt 20 år. En periode 

hvor en stor gruppe af spillere har 

fulgt hinanden gennem skiftende 

lokalemæssige muligheder. Det 

vil ikke være muligt for mig at 

tidsfæste oplevelser nøjagtigt, og 

den ”frie hukommelse” gør nok 

minderne historisk utroværdige. 

Minderne kan man dog ikke frata-

ge os. 

 

Der var engang hvor klubmester-

skabet blev afviklet hen over 

mindst en uge. Der var mange 

spillere – unge og ældre – og der 

skulle spilles i alle rækker. Herre 

og dame single, herre og dame 

double og ikke mindst mixdouble, 

hvor holdene ofte blev sammensat 

efter lodtrækning. Mange af de 

deltagende skulle ofte spille i tre 

rækker, og man kan kun være im-

poneret over de folk som skulle 

udarbejde turneringsplanen. Alt 

blev spillet på én bane - i gymna-

stiksalen på skolen. En sal der 

egentlig ikke var specielt egnet 

som badmintonbane. Der var for 

lavt til loftet og der var ikke me-

get plads bag baglinjen. Nettet 

blev bundet til gymnastik ribber-

ne, og højden afsat med to rund-

stokke. De lidt snævre rammer var 

en af årsagerne til ødelagte ketsje-

re. Det var simpelthen for fristen-

de at ”hamre” ketsjeren ind i rib-

berne når man lige havde tabt den 

afgørende bold. Denne adfærd var 

dog mere udpræget i visse rækker, 

for ikke at sige hos visse spillere. 

I disse år, hvor klubmesterskabet 

blev afviklet i gymnastiksalen, er 

det mest bemærkelsesværdige nok 

mængden af tilskuere som over-

værede kampene. Spillere som 

”sad over” (der var jo kun denne 

ene bane) og almindelige borgere 

sad bænket på gymnastiksalens 

teaterscene med adgang til kaffe, 

øl og vand og smurte franskbrøds- 
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madder. Der var egentlig ikke no-

gen grund til at tage hjem. Blandt 

tilskuere og spillere fandt man 

dommerne til kampene. Dommer-

ne skulle være pointtællere og væ-

re den afgørende stemme i tvivls-

tilfælde – ”var den nu også ude?” 

Dommerhvervet var vigtigt, hvil-

ket understregedes af at man skul-

le kravle op på sædet, der midt for 

banen var opsat på øverste ribbe. 

Ikke et hverv for folk med højde-

skræk. Som nytilflytter var disse 

lange aftner i gymnastiksalen 

uvurderlige. 

 

Den daglige motionsbadminton 

foregik også i gymnastiksalen - 

hvis man da ellers kunne få en tid. 

Det var som regel muligt at få en 

time om ugen, men tidspunktet 

var selvfølgelig ikke altid opti-

malt. 

Længslen efter flere baner (med 

mere højde til loftet), var helt sik-

kert medvirkende til de første tan-

ker om en lille hal i Hejls. 

 

Motionisterne blev flere og flere, 

og til sidst rykkede en del af disse 

til Christiansfeldhallen, hvor vi så 

kunne være mange på en gang. 

Tidspunkterne der skulle fordeles 

mellem mange klubber i hallen, 

faldt dog ofte ud således, at det 

var ganske sent ”torsdag aften”. 

Igen ikke helt optimalt og mange 

blev da også ved med at spille i 

gymnastiksalen. Om det var den-

ne opsplitning af spillerne der var 

medvirkende, finder man aldrig 

ud af, men fællesoplevelsen til 

klubmesterskabet blev sværere og 

sværere at fastholde. 

Klubben spillede kun i Christians-

feld i en kort årrække, og da øn-

sket om mere passende tider bedre 

kunne imødekommes i Skam-

linghallen, rykkede rigtig mange 

motionister dertil. I mange år spil-

lede vi mandag fra ca. 18-20. 

I disse mange år har de samme 

motionister mødt hinanden man-

dag efter mandag. Sjovt nok har 

der altid været en tradition for at 

man spiller med de samme – man-

dag efter mandag, så egentlig tur-

nerings badminton er der slet ikke 

tale om. 4-6 personer er sammen 

om en bane, og de spiller så mod 

hinanden. I enkelte tilfælde mang-

ler der måske en mand på et hold, 

og man kan så låne overskydende 

fra et andet hold, men det vil nok 

altid være en ”fremmed fornem-

melse” når man spiller med ”de 

andre”. Motionsbadminton i Hejls 

er et fasttømret foretagende.  

Skamlinghallen har et lille møde-

lokale der efter mandagens moti-

on kan bruges til at få snakket af 

og få genoprettet væskebalancen. 

Dette lille rum har så omvendt 

været et rigtig godt sted at mødes 



66 

Klubturnering i Hejls skoles gymnastiksal i 1990.  

Til venstre Svend Aage Bertelsen, til højre Peter Trap 

Badminton på flere baner i den nye multihal 2012 
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på tværs af de førnævnte hold. 

Jule- og sæsonafslutninger har 

med stor hyggeværdi været af-

holdt her. 

 

Skamlinghallen var i disse år ram-

men om klubturneringer. Rundt 

regnet var der to om året. En sil-

deturnering tidligt i januar, og et 

klubmesterskab ved sæsonafslut-

ningen. Klubmesterskabet erstat-

tede nu det mesterskab som tidli-

gere blev afholdt over flere dage, 

men det faktum at mesterskabet 

skulle afvikles på én dag, gjorde 

at det faktisk var svært at få spil-

lere til at deltage i 3 rækker. Man 

kan heller ikke se bort fra, at man-

ge af spillerne var de samme over 

alle årene. 

Sildeturneringen har altid været et 

festligt foretagende (og det har 

sikkert eksisteret før Skamling- 

tiden). Intet er mere befordrende 

for stemningen ved en god silde-

frokost i klubhuset end indledende 

badmintonstrabadser. Selvfølgelig 

med kåring af og præmier til me-

strene. 

 

Nogle af motionisterne har jævn-

ligt deltaget i turneringer i nabo-

byerne. Taps ketsjerklub har i 

mange år været værter for gode 

turneringer i Christiansfeld hallen, 

og vi erindrer også en turnering i 

Fjelstrup. Dagen efter en 40 års 

fødselsdagsfest! Tager vi vores 

sport seriøs? Det tror jeg nok man 

kan sige – ellers var vi ikke mødt 

op. 

 

Nu spiller vi ikke længere i Skam-

linghallen. Endelig fik vi vores 

multihal. Det er rart at vide at vi 

nu har vores egen ”udestue”, hvor 

vi kan lege og have det godt sam-

men. Rammerne er der. De sam-

me motionister – og alle de nye 

motionister – er der. En hel række 

af forskellige aktiviteter er i gang, 

og badminton sporten ser ud til at 

overleve. Heldigvis er der gode 

kræfter som hjælper med at få 

børn og unge til at spille badmin-

ton, og måske kan vi igen få sam-

ling på klubmesterskaberne, så de 

kan afvikles over flere dage. Man-

ge rækker fra børn til oldboys/

girls. 

Jeg ser for mig en klubturnering 

der samler tilskuere på hallens 

balkon med kaffe, øl, vand og 

smurte franskbrødsmadder. Og får 

jeg med årene for ondt i muskler-

ne til selv at være med i flere ræk-

ker, så skulle jeg da glædes ved at 

sidde sammen med nye og gamle 

kendinge, og se på at nogle lever 

sig så meget ind i kampene, at det 

i ny og næ koster en ketsjer. 
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Basketball 

 

Basketball var en ny sportsgren, 

som i 1970 blev taget op af HIF, 

efter at lærer Hans Rasmussen var 

kommet med i bestyrelsen. Der 

startede dette år et hold drenge, og 

de blev hurtigt  tilmeldt Dansk 

Basketball Forbund, så de kunne 

deltage i turneringer. Det skulle 

vise sig at være fremsynet. 

Der var flere hold drenge med for-

skellige aldre, men til turnerings-

kampene spillede man med blan-

dede hold, da man ikke var nok i 

den enkelte aldersgruppe. Det 

blev i årene fra 1970 til 1976 til to 

tredjepladser ved Danmarksme-

sterskaberne i 1974 og 1975.  I 

1973 blev holdet Unionsvindere, 

og hver spiller fik en nål af for-

eningen.  

Men i 1976 hentede drengene den 

helt store triumf hjem, da holdet 

vandt danmarksmesterskabet. Det 

hidtil eneste danmarksmesterskab, 

som et hold fra Hejls har vundet. 

Det var årets sportsbegivenhed i 

Hejls. Den nedenstående, spæn-

dende beretning, skrevet af jour-

nalist og lærer Søren Bruun 

Lewring, tidligere Sørensen, som 

var med på mesterskabsholdet, 

dækker de første 10 år med ba-

sketball i Hejls 

 

Lærer Hans Rasmussen, Hejls 

skole 

Af: Leif Gr. Thomsen, Hejls skole 

1975-1996 

 

I midten af 60erne var der virke-

lig grøde i den danske folkeskole, 

elevtallene var gode, optimismen 

var i orden, nye gode og inspire-

rende læseplaner var ved at blive 

indarbejdet, og alle de lærere, 

som seminarierne kunne produce-

re, var der virkelig brug for. 

Året 1966 havde Hejls sogn som 

så mange andre sogne kunnet ud-

bygge sin skole med en ny længe, 

og i hvert fald 1 ny lærer skulle 

ansættes, og det blev læreraspi-

rant Hans Rasmussen. Han skulle 

komme til at tilbringe hele sit liv 

som lærer ved skolen. En særlig 

dag var 1. august 1991, for da 

kunne skolen fejre sit 25 års jubi-

læum for den nye bygning og for 

lærer Hans Rasmussens ansættel-

se. Hans Rasmussen kom fra Fyn, 

og hele livet beholdt han sin fyn-

ske accent, der særligt kom frem, 

når man sad i et lystigt lag. 

En lærer ved en mindre skole 

havde næsten altid funktion som 

klasselærer, og gennem årene var 

Hans Rasmussen den, som via 

dansktimerne tog sig af mange 
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klasser. Foruden faget dansk var 

Hans Rasmussen specielt optaget 

af orienteringsfag som biologi og 

historie foruden matematik. 

Men den altoverskyggende inte-

resse lå i idræt og gymnastik, 

hvor han var den selvskrevne un-

derviser ved drengeidrætten. Fa-

get indeholder en del discipliner, 

og her var boldspillet Hans Ras-

mussens stærke side, og tiden og 

mulighederne skulle vise, at ba-

sketballspillet skulle få særdeles 

fine vilkår, ikke mindst på grund 

af den fine nye gymnastiksal med 

basketindretning. 

Hejls skoles drenge deltog i skole

-DM i basket, og for de lidt større 

kulminerede det hele med et Dan-

marksmesterskab i 1975, en ufor-

glemmelig oplevelse for byen og 

dem, der var med. 

Hans Rasmussen var præcisionen 

selv, og han krævede det samme 

af sine elever. Tingene skulle væ-

re i orden, og der blev fulgt op. 

Blandt andet gjorde denne egen-

skab, at han sad som lærerrådsfor-

mand i en årrække. 

Efter at have boet i en lejlighed 

på skolen, købte han et af de gam-

le gendarmhuse i Hejlsminde. I 

og med kommunesammenlægnin-

gen 1970 skulle alle gader og veje 

have navne, og hans hus kom til 

at få et husnummer på Havnevej. 

Det fik Hans Rasmussens histori-

ske side til at protestere, idet han 

fremførte, at gendarmhusene ville 

gå ind i glemselen. Han foreslog 

navnet Gendarmvej for den lille 

vej, og sådan blev det. Hans fri-

tidsinteresser lå i sporten, men 

også ting som trav i Billund og 

det at gå til koncert med kendte 

solister lå hans hjerte nær. 

Han var aldrig fraværende på job-

bet som følge af sygdom, derfor 

kom det som en overraskelse, at 

han måtte svigte sin skole på 

grund af en snigende kræftsyg-

dom, der til sidst tog livet af ham 

en nat på Hospice, Vejle. Helt 

alene var han ikke, en trofast kol-

lega sad ved hans sygeseng de 

sidste timer. 
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På kanten af det umulige 

Af Søren Bruun Lewring 

 

Jeg har ofte tænkt, hvordan det 

kunne lykkes for en lille klub som 

Hejls IF at vinde et dansk mester-

skab i basketball.   

Var det fordi holdet bare var det 

bedste? 

Eller var der lidt magisk indblan-

ding med?  

Var det en træk-vind i hallen eller 

var det en indblanding af højere 

magter, der fik en afgørende bold 

til at blive i Hejls-favør? 

Uanset hvad, så balancerede det 

danske mesterskab tilbage i 1976 i 

et nervepirrende øjeblik på kanten 

af en basketball-ring mellem Sisu 

og Hejls.  

Med bare to sekunder tilbage.  

Med Hejls foran 52-51 og tre se-

kunder tilbage af kampen forsøger 

Sisus rødhårede 4’er sig med et 

fantastisk langskud. Den rødhåre-

de nummer 4 har gennem hele 

kampen lagt hovedet overlegent 

tilbage, når han havde scoret.  

Selvsikkert, overlegent og på ran-

den af det pralende. 

Nu vil han gøre det igen i en en-

delig triumf. Skyde og lægge ho-

vedet tilbage. 

Triumferende. Sejrende. 

Med blot to sekunder tilbage. 

To sekunder tilbage af en kamp, 

hvor alle spillere har ydet i top.  

Svedt og fightet. Med kroppen sat 

på overdrive.  

I iver over at kunne spille lige op 

med topholdet i dansk basketball 

er kroppens alle normale funktio-

ner sat på standby, og alle reaktio-

ner båret oppe af et utroligt adre-

nalin-kick. 

Et kick over egne skud, der går i 

kurven eller over fejl fra Sisu-

spillerne, som giver os en fordel i 

kampen. 

Vi begynder at ane et glimt af 

succes, som kampen skrider frem. 

En vunden bold. Et skud og to 

points. Små kampe i kampen bli-

ver vundet og får håbet til at spire. 

Hvor længe kan vi følge med? 

Den kæmpestore nummer 12 fra 

Sisu. Vi troede, det var en senior-

spiller fra et andet hold, men så 

trækker han i en Sisu-trøje og går 

på banen… 

Heldigvis er han dårlig til at koor-

dinere sine bevægelser. Han er 

klodset og begår fejl. Straffekast 

til Hejls.  

Finn Madsen scorer. Igen. Fanta-

stisk kamp af Finn.  

Vores medrejste publikum jubler. 

Knud Erik Thaarup med armene 

helt oppe over hovedet. 

Sisus nummer 8 forsøger sig igen.  

Egoistisk spiller. God, men over-

ivrig og selvglad. ”Se-mig”-agtig.  

Men igen render han ind i vores 

beton-forsvar. 
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De andre Sisu-spillere skælder ud. 

Der er splid mellem dem. Vi aner 

en frustration over, at de ikke kan 

komme afgørende foran. 

For hvordan pokker kan det lade 

sig gøre?  

Sisu har perfekte spillere. Høje, 

selvsikre. Har trænet taktik og 

jump-shot, hook-skud, layup, fast-

break.  

De demonstrerede det hele under 

opvarmningen. Flotte langskud 

gik i kurven uden anden lyd end 

et stille ”svisss”.  

Vores kluntede skud bumpede 

imens rundt på pladen, nogle gik 

i, de fleste forbi. Opvarmningen 

satte de to hold i relief. Et absolut 

tophold mod - tja, vi var et rigtigt 

bondehold, der var kommet ind 

med 4-toget.   

Vi var det uvidende, talentløse og 

underlegne bondehold, der skulle 

fungere som opvarmning for 

hjemmeholdet Sisu.  

Alt var planlagt af hjemmeholdet 

Sisu på forhånd. Hvem der skulle 

spille mod hvem og hvornår. 

Rygtet fortalte, at selv pokalen var 

indgraveret med Sisus navn på 

forhånd. 

”Sisu” er i øvrigt et finsk begreb, 

som samler forskellige egenska-

ber som råstyrke, vilje og udhol-

denhed. 

Og det begreb skulle demonstre-

res. Med magt. 

Måske derfor kom det bag på spil-

lerne, da kampen ikke lagde ud til 

deres fordel. 

Hvad var det for et bondehold, de 

ikke kunne komme afgørende for-

an imod? Hvorfor blev de bond-

ske spillere ved? 

Sisu-træneren med den udpræge-

de københavner-accent skælder 

spillerne ud. Spillerne skælder 

hinanden ud. Trækker på skuldre-

ne. Skælder dommerne ud. Dom-

merne kvitterer med at give tek-

nisk fejl til et par Sisu-spillere. 

Mere frustration hos Sisu. Mere 

mod og håb hos os. 

Selv uden at spille godt og med 

frustration uden på trøjen spiller 

Sisu lige op mod os. Eller næsten. 

Der er lige det ene point til for-

skel.  

52-51.  

Til os. Til Hejls IF. 

Otte sekunder igen.  

Vi slås alt hvad vi har lært. Kaster 

os efter en løs bold.  

En af os og en Sisu-spiller holder 

bolden i et skruestik.  

Dommerkast. Tiden stoppet. 

Syv sekunder igen.  

Bolden gives op. Sisu får den. Af-

levering til nummer 4 med det 

overlegne smil. En af deres bedste 

skytter. Han finter et skud. Tager i 

stedet en lille dribling. Det gør 

ham helt fri, men heldigvis langt 

uden for kurven. 
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Baskethold 1970-71. Bagest fra v.: Kaj Eskelund, Svend Christiansen, 

Leif Schlosser, John Rasmussen. Midten fra v.: Per Theilgaard, Arne 

Schlosser, Anders Tolbøll, Tage Hansen. Forrest fra v.: Hans Ander-

sen, Jørn Erik Kristensen 

Baskethold 1971-72. Bagest fra v.: Thomas Ravn, Hans Andersen, Jørn 

Erik Kristensen, Per Theilgaard, Tage Hansen. Forrest fra v.: Aksel 

Rasmussen, Carsten Jensen, Finn Madsen, Preben Straarup,  

         Niels Pedersen 
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Tre sekunder igen. Han skyder.  

Langt skud. Perfekt kurve på bol-

den. Bolden roterer langsomt bag-

læns og selvsikkert i sin bane mod 

kurven. 

Man kan se på nummer 4, at han 

har skudt et perfekt skud. Han 

smiler allerede. 

Men er det så indgriben fra højere 

magter, er det en svag træk-vind i 

hallen, fordi en tilfældig tilskuer 

åbner døren eller er det et magisk 

pust, der fødes af vores beslut-

somhed og får bolden til at prote-

stere i sin kurve? 

Kampens altafgørende bold tager i 

stedet ringen og triller rundt, ba-

lancerer praktisk talt et par runder, 

før den til sidst beslutter sig for - 

at lade sig falde ved siden af. 

Kampen slut. 52-51 til Hejls. 

Et jubelbrøl fra de omkring 20 

medrejsende tilskuere fra Hejls. 

Men kun en forsmag det det ekko, 

der siden fulgte. 

 

Vi havde et godt hold dengang.  

I basketball.  

I begyndelsen af 1970’erne.  

En flok glade drenge, som træne-

de på livet løs i gymnastiktimerne 

og som fik lov at spille basket 

med en rød plastikbold i frikvarte-

rerne på asfalten i skolegården på 

Hejls Skole. 

En flok 11-14-årige, som lærer 

Hans Rasmussen havde lært 

grundreglerne i spillet. Selvom 

han aldrig selv havde spillet, og 

selvom han nok mest havde tænkt 

på det som en almindelig aktivitet 

i gymnastiktimerne. 

Derfor var det nok en lille smule 

overraskende, at Hans Rasmus-

sens hold faktisk vandt mange 

kampe. Gennem gyldne seks år 

blev det gode hold, som blandede 

sig i toppen af ungdommens ba-

sketball.  

Også selvom der til slut altid var 

et hold eller to, der var bedre end 

det fra Hejls. 

Men kunne det vinde det absolutte 

mesterskab? 

Danmarksmesterskabet hos Dansk 

Basketball Forbund? Et mester-

skab, hvor fire områdemestre mø-

des i hovedstaden til de endelige 

finaler? 

 

Hans Rasmussens evner som ba-

sketball-træner lå ikke hverken 

hos taktikken eller de mange di-

scipliner af skud eller finter. Men 

han havde nogle andre, fantastiske 

kvaliteter. 

Han mødte altid op. Var engageret 

og dedikeret til sine hold. Han 

troede på sine spillere og kunne 

give dem selvtillid til at spille. 

Han skældte ikke ud, men kunne 

dog konstatere ”det var ærger-

ligt”, hvis noget gik galt. 
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Nr. 3 i Danmark 1974. Bagest fra v.: Max Hansen, Thomas Ravn, Jørn 

Schlosser, Per Theilgaard, Finn Madsen. Forrest fra v.: Søren Søren-

sen, Flemming Hansen, Niels Pedersen, Preben Straarup, Uffe Chri-

stensen 

Danmarksmestrene 1976. Bagest fra v.: Niels Pedersen, Hans Rasmus-

sen (træner), Peter Vaupell, Finn Madsen, Lars Christensen, Jens 

Skøtt. Forrest fra v. Michael Reck, Max Hansen, Rasmus Hansen,  

            Peter Andersen, Søren Sørensen 
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Hans’ måde at være på gav os 

plads til at finde sammen. Det var 

en sjov leg for os spillere. En sjov 

leg, som Hans påtog sig planlæg-

ningen af og ansvaret for. 

 

Vi var flere hold, som under 

Hans’ ledelse kom til forskellige 

mesterskaber. Også til danmarks-

mesterskabet. Også et, hvor Sisu 

slog et Hejls-hold med blot et en-

kelt point. 

Alligevel blev det ved to mester-

skaber til to tredjepladser. Indtil 

mesterskabet i 1976. 

Holdene var oftest blandede al-

dersmæssigt, fordi vi ikke var 

spillere nok til kun at spille med 

en enkelt alder. 

Men det handicap blev opvejet af 

vores sammenhold og vores flid 

ved træningen. 

 

Ved mesterskabet i 1976 var kam-

pen mod Sisu vores første. Den 

blev spillet lørdag formiddag. 

Anden kamp var mod Viby – alle-

rede samme eftermiddag. 

Spillerne her var super talentful-

de. Otte af deres ti spillere var alle 

blandt stævnets bedste. 

Kampen går i gang, Hejls begyn-

der bedst og fører ved pausen 28-

26. 

Finn Madsen og Niels Pedersen 

scorer, Peter Vaupell Christensen 

slås som besat. Måske lidt vildt. 

Vibys spillere protesterer. 

Fejl, dommer, råber en høj lyshå-

ret spiller og tilføjer lavt ”idiot”, 

da dommeren ikke reagerer. 

Men det gør han nu. 

Teknisk fejl til spilleren. 

Den anden. Udvisning. 

Hele Vibys spillerbænk springer 

op. Alt koger. 

Endnu en teknisk fejl til en Viby-

spiller for at brokke sig. 

Langsomt falder Vibys spil fra 

hinanden. 

De talentfulde spillere formår ikke 

at klare modgangen.  

Hejls nu sejt og afgørende foran. 

Kampen slutter 65-56 til Hejls. 

Nyt jubelbrøl hos tilskuerne. 

Alle spillerne er fuldstændigt fær-

dige efter to brandkampe på en 

enkelt dag. Alle er slidt ned. Hjem 

og sove på skolen, hvor vi holder 

til. 

Vi sover i soveposer på gulvet. 

Med tanken om, at hvis vi slår 

Ringsted om søndagen, så er dan-

marksmesterskabet i hus, falder vi 

i søvn. 

 

Kl. 10.15.  

Søndag den 9. maj 1976. 

Kildeskovhallen i Gentofte.  

På banen går Hejls IF mod Ring-

sted. Ringsted kommer foran. 

Men Ringsted er et smalt hold 

med kun nogle få gode spillere. 
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Hele Hejls modtager Danmarksmestrene i 1976 

Danmarksmestrene i udsmykket vogn ved Hejls Skole 
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De løber sig trætte. Hejls foran for 

første gang. 

Finn Madsen scorer og scorer, 

som han har gjort hele turnerin-

gen. Ud af en samlet score på 187 

points er det Finn, der alene sco-

rer de 91 – altså halvdelen af alle 

Hejls’ points. Utrolig præstation. 

Men uden at forklejne andres ind-

sats. Indsatsen var et holds. Et 

hold med sammenhold. 

Niels Pedersen, Lars Christensen, 

Peter Vaupell Christensen, Max 

Hansen, Michael Reck, Peter An-

dersen, Rasmus Hansen og jeg 

selv (sagde hunden) Søren Søren-

sen, nu Lewring. 

Alle sloges vi det bedste, vi havde 

lært, for at få en drøm til at gå i 

opfyldelse. 

En drøm om den perfekte sæson, 

hvor alle kampe vindes og mester-

skabet kommer i hus. 

Vi kunne have undt de Hejls-

spillere, som var enten for gamle 

eller for unge til at deltage, til og-

så at vinde. Det gjorde de på en 

måde, for også de tilbageblevne 

spillere har gennem årene været 

med til at højne spillet i Hejls. 

Så Jørn Schlosser, Jørn Erik Kri-

stensen, Hans Andersen, Per 

Theilgaard, Preben Straarup, Uffe 

Christensen og Flemming Hansen 

– I bærer alle en del af mesterska-

bet.  

Kampen mod Ringsted slutter 70-

22 til Hejls. Publikum går amok. 

Råber. Render rundt på banen. 

Bærer alle i guldstol. Taget nær-

mest letter under brølene. 

I løbet af kort tid når beskeden til 

Hejls: Drengene har klaret det. De 

har vundet. De er danmarksme-

stre!! 

Medaljerne overrækkes – dog ik-

ke den store pokal, som vist nok 

skal til omgravering, men som vil 

blive eftersendt. 

På andenpladsen ved mesterska-

bet kommer i øvrigt Viby, som 

slår det demoraliserede Sisu-hold. 

 

Så mens spillere, træner og publi-

kum er på vej hjem, gøres det 

klart til den helt store hjemkomst. 

Byen er flot pyntet med flag, 

grønne bøgegrene og en stor skare 

af beboere, som gerne vil hylde 

basket-drengenes hjemkomst. Li-

ge udenfor Hejls bliver vi sat i en 

vogn, som flot pyntet bliver kørt 

rundt i byen i et rent triumftog for 

omkring 350 fremmødte. Selv en 

krans af laurbær er der.   

Stemningen er uvirkelig. Sker det-

te virkelig? Der tages fotos som 

aldrig før i byen. 

Formanden for Hejs Idrætsfor-

enings 131 medlemmer, Jens Pe-

ter Raun, holder en bevæget tale, 

hvor han roser både træner Hans 

Rasmussen og spillerne for at 
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hente idrætsforeningens første – 

og måske sidste – danmarksme-

sterskab hjem til byen. 

Om aftenen bliver holdet samlet 

på Hejlsminde Badehotel, bl.a. på 

foranledning af bagermester Knud 

Jørgensen, til fejring af mester-

skabet. 

Guld-stemningen varer i dagevis. 

Aviserne koger over af begej-

string.  

”De skrappe basketball-drenge fra 

Hejls Idrætsforening præsterede i 

weekenden det utrolige, idet de 

hentede et danmarksmesterskab 

hjem til den lille forening…” for 

at nævne et eksempel. 

Ved det efterfølgende byrådsmø-

de hos Christiansfeld Byråd blev 

vi hyldet af byrådet og af davæ-

rende borgmester Bent Skriver, 

som bl.a. sagde: 

”Vi er stolte over det resultat, I 

har nået. I har været stabile og 

flittige ved træningen, og derfor 

værdsætter vi jeres præstation i 

meget høj grad. Men uden en god 

træner går det ikke. Og Hans Ras-

mussen har gjort et stort stykke 

arbejde for ungdommen i Hejls 

Idrætsforening. Han har været 

”kusk” for drengene, men uden at 

bruge pisken”, sagde Bent Skri-

ver. 

Danmarksmestrene lykønskes af borgmester Bent Skriver 
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Byrådet bevilgede senere 1000 kr. 

for de ekstraordinære udgifter i 

forbindelse med mesterskabet. 

For os, der var med, er begivenhe-

derne i 1976 et kært minde, der i 

tidens løb er vendt og drejet ved 

mange samtaler.  

Vi vandt guld. Ja. Og guldet er 

blevet siddende i hjertet.  

  

Jeg har ofte tænkt på, hvordan det 

kunne lykkes for et undertippet 

mandskab fra Hejls at vinde selve 

danmarksmesterskabet i basket-

ball.  

Var det talent? Hårdt arbejde? 

Held? Timing? En god træner? 

Svaret er: Ja! 

Med mange tanker til Hejls 

Idrætsforening 

Søren Lewring, tidligere Sørensen 

 

Basketball 1978-1998 

Efter denne triumf var der stor 

søgning til basketball i de kom-

mende år, og det gav også succes. 

I 1978 var 3 hold tilmeldt turne-

ringen, og de opnåde pæne resul-

tater, og i 1979 havde man besøg 

af en venskabsklub fra Frankrig. 

Dette år rykkede serie 2 holdet op 

i serie 1. Desuden var der et dren-

ge og et minihold. I 1979 var træ-

nerne Søren Sørensen og Jørgen 

Christensen, som også det år var 

på kursus. I 1981 bestod basket-

balludvalget af Niels Pedersen og 

Finn Madsen, og der var 1 herre-

hold tilmeldt turneringen .  

I 1982  den 10. marts sikrede 

Hejls IF's minidrenge sig kreds-

mesterskabet i basketball med sej-

re i de to sidste turneringskampe. 

Hejls sluttede på førstepladsen 

med 22 points foran Aabenraa 

med 16 points. Holdet skulle så 

dyste med to andre kredsvindere 

om det sydjysk/fynske mesterskab 

på et stævne i Horsens den 3. april 

Det var holdets første sæson som 

turneringsspillere. Træner var 

Hans Rasmussen. Man vandt det 

sydjysk/fynske mesterskab med 

27-15 over Horsens BC2, og den 

anden kamp over Horsens BC1 

med 24-20. Holdet var så med i 

kampen om det danske mester-

skab den 24-25/4. Holdet bestod 

af: Tommy Aamand, Per Leth Pe-

dersen, Søren Philipsen, Peter 

Jensen, Gert Schmidt, Kaper Hol-

lesen, Bjarne Rasmussen, Mikkel 

Hansen, Michael Lind og Niels 

Chr. Åquist. Den 24. april blev 

basketballholdet nummer tre ved 

Danmarks mesterskaberne ved 

Århus  Man tabte til Hørsholm 62

-16, men vandt over Holbæk 32-

23, men tabte så til Viby 30-22. 

40 tilskuere fra Hejls sluttede op 

om holdets kampe. 

I midten af 1980-erne oplevede 

basketball en nedgangsperiode. Et 

enkelt år i 1984, var det ikke no-
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get hold, men man kom i gang 

igen I 1989 var der 2 børnehold 

og et 1 seniorhold, som var til-

meldt turnering. Trænere var Jens 

Skøtt og Finn Madsen. 

Drengeholdet fra Hejls som i vin-

teren 1989 spillede i A-rækken i 

basketball vandt i april 1989 sin 

række og blev på et stævne i Fre-

dericia Sydjysk/fynske mestre. 

Hejls mødte Langeskov i kampen 

om mesterskabet og vandt med 28

-20 efter en nervebetonet kamp. I 

tredje periode vendte spillet for 

Hejls, og nu  lykkedes det for hol-

dets to målscorere Anders Jensen 

med 15 points og Ole Elmholt 

med 10 points at vende kampen. 

Kampens sidste points blev lavet 

af Torben Jensen og Chr. Hansen. 

De øvrige spillere på holdet var 

Dennis Hjort, Jesper Trap, Chr. 

Riewe og Jacob Knudsen. Træne-

re var Hans Rasmussen og Torben 

Aamand. Seniorholdet formåede 

at blive i serie 1.  

Vinteren 1991 oprettedes der et 

basketballhold for herrer og et for 

oldgirls. I 1992 lykkedes det at 

genopstarte en basketballafdeling 

med et seniorhold, der klarede sig 

fint. Det lykkedes til gengæld ikke 

at få startet et ungdomshold. I 

1994 havde man et herre senior-

hold som spillede i serie 4 og lå 

på en førsteplads. Børnebasket 

havde til gengæld  ingen tilslut-

ning. Men det vendte året efter. 

I april 1995 vandt 10 mini drenge 

og to piger det fynske og sydjyske 

mesterskab i basketball for Hejls 

IF, og de blev fejret til sommerfe-

sten og fik overrakt en vandrepo-

kal, en lille pokal til ejendom 

samt en t-shirt til hver af spillerne. 

I 1996 var der basket seniorer 

med 11 spillere, de spillede i serie 

4, og basket børnehold med 10 

drenge og en pige.  

I 1998 startede basketball trænin-

gen med herrer seniorer i 

Christiansfeldhallen og med æld-

ste minidrenge og piger i Hejls 

Skoles gymnastiksal, men efter 

2004  er der ikke mere at se i pro-

tokollerne om basketball. I pro-

grammet for vinteren 2012-13 er 

der dog igen basketball for unge 

og seniorer med Kresten Reth-

meier som træner. Så basket lever 

endnu. 
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Idræt for alle 

Krop og bevægelse 
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Nyere aktiviteter 

 

Ballroom Fitness 

Ballroom fitness er en fitness-

form, der er baseret på standard-

danse, men uden partner. Instruk-

tør er Charlotte Bærentsen. 

 

Powerhoop 

Powerhoop er en videreudvikling 

af ”den gamle” lette hulahopring 

af plastic. 

Powerhoop er en motionsform, 

hvor man kombinerer træning af: 

Ryg, mave, ben og skuldre. Man 

får bækkenbunden trænet og en 

bedre balance. Taljens mål redu-

ceres ved ihærdig træning. Kort 

sagt ”Træn dellerne væk på den 

sjove måde”.  

Instruktør er Jette Aamand 

 

Zumba 

Zumba er et columbiansk danse 

og fitnessprogram udviklet af dan-

seren og koreografen  Alberto Pe-

rez i 1990´erne. 

Zumba involverer dans og aerobic 

elementer, samt hip hop, samba, 

salsa, kamsport og mavedans. 

Instruktør: Zumba øvede Charlot-

te Bærentsen 

Instruktør: Zumba basis og tonic 

Maj-Britt Kristensen  

 

 

 

Volleyball 
Volleyball kom til Hejls i 2011 da 

Multihallen blev indviet. 

Træner Kresten Rethmeier og Ni-

els Skøtt her i 2012 

 
Mountainbike 

Mountainbike er en ny aktivitet i 

Hejls Idrætsforening siden 2011.  

Instruktører er Niels Skøtt og Sø-

ren Philipsen. 

 

 

Stavgang 

HIF ville starte et stavganghold 

op i oktober 2004. Idrætsforening 

ville have fat i en gruppe der el-

lers ikke kom i HIF. Her kan unge 

som gamle være med selvom man 

har en lille skavank. Der var ind-

budt en DGI-instruktør til under-

visning. Der mødte ca. 40 interes-

serede op, og der kunne lånes sta-

ve. Gurli Damgaard blev efterføl-

gende uddannet til stavgangsin-

struktør. I starten var der et hold. 

Men interessen faldt hurtigt og i 

2006 gik det i stå. Men så kom 

”Sundhed 6094” i 2009, og så 

kom det op at køre igen med to 

hold. Et mandag eftermiddag med 

Gurli Damgaard og et torsdag for-

middag med Hildeborg Hjelm.  
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Zumba 

Kick boksning 
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Fra ladvogn til multihal – et lille 

resume om Hejls Revyen 

Af Tom Ross 

 

2012 var året, hvor Hejls Revyen, 

udover at indtage den nye scene i 

den nye multihal, også kunne fejre 

sit 25 års jubilæum – og dog. 

Nogle vil nok mene, der i virke-

ligheden er tale om 30 år. Histori-

en fortæller nemlig, at der 5 år 

tidligere blev leveret fremragende 

underholdning af 3 sketch og 

sanglystne folk fra byen. Det fore-

gik på en ladvogn ude på de grøn-

ne sportsarealer, vel nok der, hvor 

netop multihallen ligger i dag. 

Når vi alligevel valgte at datere 

revyens opstart til 1987, skyldes 

det, at det var det år, revyen flyt-

tede ind i klubhusets lokaler og 

lagde sig ind på den form, vi ken-

der den så godt for i dag. Det vir-

kede simpelthen mest rigtigt. 

Hvad er det så for en størrelse, 

denne Hejls Revy, der i år kan 

fejre sit sølvbryllup? 

Jo, først og fremmest er revyen 

afslutningen og afrundingen på 

idrætsforeningens sportslige som-

merfestuge, som hvert år afholdes 

i starten af juni. Folk fra byen 

samles om lørdagen til en festlig 

aften med venner og bekendte i 

byen, får noget godt at spise, ser 

revyen og hygger sig med dans til 

god musik. 

Man kommer for at se kendte an-

sigter på scenen udføre sange og 

sketches, ligeledes om folk, man 

kender. Det er godmodig satire, 

rettet mod dem, der har gjort sig 

særligt bemærket i det forløbne år. 

Som tiden er gået, har revyen dog 

også taget mere landsorienterede 

emner op, lokalpolitik, landspoli-

tik m.m. 

Udover lørdag aften, har det i 

mange år været en tradition at 

genopføre revyen den efterfølgen-

de mandag, til et hyggeligt soda-

vands/kaffe arrangement for bør-

nene i byen, og de voksne, der 

ikke var henne at se den lørdag 

aften. 

I 2010 indførte man så en ekstra 

forestilling efterfølgende fredag, 

til et smørrebrødsarrangement. 

Det gik hen og blev en ganske 

stor succes, og det er i dag blevet 

til en fast tradition. Det er samti-

dig kommet til at stå som den 

egentlige afslutning på sommerfe-

sten. 

Hejls Revyen bliver således set af 

ca. det halve af byens beboere, og 

det må vel siges at være mere end 

tilfredsstillende. 

Udover underholdningsværdien 

repræsenterer revyen også en ræk-

ke andre ting. Det er sammenhold 

og kammeratskab. Hyggeligt sam-

vær med kage og kaffe. Det er 

muligheden for at kunne udleve 
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Jubilæumsrevyholdet 2007 

Jette Aamand og Mette Thomassen i revyen 2011 
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sig selv, hvis man skulle have en 

lille skuespiller, sanger, musiker, 

instruktør, forfatter eller sangskri-

bent gemt i sig. Det sjove er, at 

Hejls by igennem årene, sin be-

skedne størrelse til trods, har budt 

på overraskende mange folk i alle 

aldre, der med hver deres talent 

og engagement, har bidraget til at 

gøre revyen til det, den er i dag. 

Det være sig på scenen, såvel som 

udenfor scenen, til de mere prakti-

ske ting, der også hører med. 

Alle disse mennesker skylder vi 

stor tak.  

Det er naturligvis også et stort ar-

bejde at sætte en revy op. Tids-

mæssigt tager det imellem 3 og 5 

måneder, alt efter hvor rutineret 

holdet er. 

Det er en sammenhængende og 

koncentreret proces, der starter 

med indledende møder, hvor man 

debaterer indhold og form for den 

kommende revy, hvilke emner 

kan være aktuelle, hvilke personer 

fra byen skal have en tur i den sa-

tiriske mølle. Der tages referat, 

som man arbejder videre med de 

efterfølgende møder, der sorteres i 

emnerne, nye kommer til. Sådan 

fortsættes der, indtil man føler, 

emnerne bærer, og indtil der er 

emner nok. 

Herefter starter en skriveproces. 

Den skal helst munde ud i en jævn 

blanding af sketches og sange, og 

indslagene skal passe til de aktø-

rer, der er til rådighed. En del 

skrives af holdet selv, en anden 

del skrives af folk fra byen. 

Omkring Påske skal indslagene 

være færdige. Herefter uddeles 

rollerne, hvor der igen tages en 

række vigtige hensyn. Det skal 

være en jævn fordeling, så alle 

føler, de har nok. Det skal være en 

fordeling, der tilgodeser den en-

keltes særlige evner, men også 

den enkeltes forbehold. Som ud-

gangspunkt er reglen den, at hver 

enkelt skal føle sig tilpas med de 

tekster og roller, man bliver til-

delt. 

Herefter starter så de mere prakti-

ske prøver. Der indlæres roller, 

indøves fællessange, såvel som 

individuelle sange, der instrueres 

og laves scenegang, der tages stil-

ling til tøj og rekvisitter. 

Hen imod slutningen af forløbet 

laves der en rækkefølge af indsla-

gene, som skal opfylde 2 kriterier. 

Det ene er, at den samlede revy 

skal fremstå med så stor under-

holdningsværdi, som muligt. Det 

andet er at skabe så glidende et 

flow som muligt, uden alt for lan-

ge pauser imellem numrene. 

I de sidste prøver, køres revyen i 

forløb, hvor der måles på tid og 

vurderes på kvaliteten af den sam-

lede revy. 
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Jette Aaamand, ”fru” Jesper Bøgedal, Karin Christensen og Mette 

Thomassen i revyen 2011 

Karin Christensen og Jesper Bøgedal i revyen 2011 
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Endelig sættes lyd og lys på plads, 

og så er vi klar. 

Belønningen for dette store arbej-

de står publikum for. Det er, når 

klapsalverne falder, og latteren 

klinger, at vi ved, at det har været 

det hele værd. 

Hvordan vil Hejls Revyen så 

fremadrettet udvikle sig? Ja, det 

kan kun fremtiden vise. Som afgå-

ende instruktør er det mit håb, at 

revyen fortsat vil være i stand til 

at finde engagerede fok, der har 

lyst til at lege med, at revyen sta-

dig vil være noget, folk taler om 

og glæder sig til, at revyen fortsat 

får lov til at være den tilbageven-

dende begivenhed, der spreder 

smil og glæde hvert år i starten af 

juni. 

Hejls Revyen er en lokal folkelig 

tradition, en tradition, der så af-

gjort er værd at bevare. 

Jette Aamand, Karin Christensen, Tom Ross, Jesper Bøgedal og Mette 

Thomassen - revyholdet 2012. Tom Ross blev kåret til årets HIF’er i 

2008 for sit store arbejde med revyen gennem mange år. 
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Klubhuset i Hejls 

 

Tanken om et klubhus i Hejls kom 

frem i 1976. Dengang stod det lidt 

sløjt til med håndbold- og fod-

boldaktiviteterne, mens gymna-

stikken havde stor fremgang. For 

at styrke idrætslivet på disse om-

råder forslog Christian Lauritsen 

og Jens Peter Raun, at Hejls skul-

le have et klubhus. På generalfor-

samlingen i januar 1981 kom øn-

sket om et klubhus igen på tale, 

og man drøftede, hvordan man 

kunne rejses midler til det. For-

eningen overvejede et lotteri og 

tilskud fra Christiansfeld kommu-

ne samt frivillig arbejdskraft. Der 

blev nedsat et Klubhusudvalg be-

stående af Arne Vaupel Christen-

sen, Niels Damgaard, Jens Theil-

gaard, Knud Jørgensen, Hejlsmin-

de, Christian Lauritsen og Erling 

Østergaard. 

Jens Theilgaard kom med et for-

slag på et klubhusudvalgsmøde 

om at give nogle lokale personer 

1000 kr. hver med det formål at få 

dem til at formere sig. Følgende 5 

personer fik hver 1000 kr.  til for-

mering: Hanne Kongsted, Knud 

Jørgensen, Oluf Lykke Nielsen, 

Jens Erik Dahl og Jens Peter 

Raun. De 5.000 kr. blev gennem 

en række spændende arrangemen-

ter for byens borger til 43.000 kr. 

Oluf Lykke Nielsen og Jens Erik 

Dahl arrangerede besøg af speed-

waykøreren Ole Olesen på Hejls 

skole med efterfølgende diskotek. 

Der kom 225 deltagere. Desuden 

arrangerede de  ”En aften med 

Kaj Løvring" på Hejlsminde Ba-

dehotel og en udstilling med 

Hjemmeværn, Falck, Søsport og 

Sikkerhedsråd, Flyvevåbnets red-

ningstjeneste, Svæveklub og Fald-

skærm, der samlede 1.500 menne-

sker. Hanne Kongsted og Jens Pe-

ter Raun havde arrangeret banko-

spil på Hejls Kro. Knud Jørgensen 

solgte i sin butik  alpebrød, dyb-

frosne franskbrød og tvebakker, 

hvoraf indtægten  ubeskåret gik til 

klubhuset. Cirkus Dannebrog bi-

drog med. 1.000 kr. som Knud 

Jørgensen lavede Dannebrog-

banko for. De handlende i Hejls-

minde samt Hejlsminde Selskabe-

lige Forening og Hejlsminde Bor-

gerforening holdt bankospil  på 

Hejlsminde Badehotel, hvor over-

skuddet gik til Klubhuset. Sønder-

jyllands Amts kultur og undervis-

ningsudvalg gav kr. 20.000, Kre-

ditforeningen Danmark kr. 5.000, 

og Christiansfeld kommune gav 

kr. 100.000 kr.  

Byggetilladelse til bygning af 

Klubhuset på 220 m2 kom  i fe-

bruar 1982,sokkelen støbtes i  

marts 1982. Man havde rejsegilde 

i  maj 1982, og der var Indvielse 
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af Klubhuset den 24. september 

1982 med fællesspisning og  dans.  

 

Den førte bestyrelse bestod i 1983 

af følgende: 

Formand: Preben Rasmussen 

Næstformand: Christian Lauritsen 

Kasserer: Jens Theilgaard 

Sekretær: Erling Østergaard 

Knud Jørgensen 

 

Klubhuset bruges først og frem-

mest til idrætsforeningens arran-

gementer f. eks aktiviteterne om-

kring sommerfesten og som klub-

lokale for spillerne. Der har også 

været ungdomsklub i klubhuset i 

en del år. Ellers lejes Klubhuset 

ud til andre foreninger og til pri-

vate fester. Flere foreninger har 

afholdt bankospil i huset gennem 

årene. Bestyrelsen for Hejls 

Idrætsforenings Klubhus står for 

udlejningen. I de senere år har 

Bente Brødholt stået for det. 

Klubhuset blev virkelig centrum 

for idrætslivet i Hejls og har været 

af uvurderlig betydning for for-

eningen, indtil Multihallen kom i 

2011. 

Hejls idrætsforenings klubhus 
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Hejls Multihal 

Idrætslivet i Hejls fik et vældigt 

løft den 1. oktober 2011, da den 

nye multihal blev indviet. Hallen 

består af en hal med 3 baner, de-

potrum, 2 baderum, 2 mødeloka-

ler og toiletter. Dermed gik et 20 

år gammelt ønske fra Hejls 

Idrætsforening i opfyldelse. Der 

har været arbejdet på planerne i 

mange år. De er mislykkedes un-

dervejs, men gruppen bag Multi-

hallen har holdt ud. Byggeudval-

get bestod af Jens Peter Raun, 

Christian Lauritzen, Jørgen Mad-

sen, Niels Pedersen og Else 

Svendsen. Hallen har kostet 4 

mio. kr. Idrætsforeningen havde 

gennem mange år sparet op til 

hallen og havde lagt mange penge 

til side. Med penge fra Kolding 

Kommune, Fonde, indsamlinger 

og frivillig arbejdskraft lykkedes 

det at få hallen bygget. Det første 

spadestik blev taget af borgmester 

Jørgen Pedersen i maj 2011, og 

hallen blev rejst på kun et halvt år. 

Alt indvendigt malerarbejde og alt 

omkring udendørsarealerne er ud-

ført af frivillig arbejdskraft. Uden 

denne store fælles indsats var 

byggeriet ikke blevet til. 

Indvielsesdagen var en stor fest-

dag. Den begyndte kl. 10 med 

Sjov for børn. Kl. 11-12 blev der 

spillet krolf på banen udenfor hal-

len. Mellem kl.12-13. blev der 

serveret gratis sildebord i hallen 

for alle. Efter frokosten havde for-

eningen lagt op til Gymnastik for 

alle. Så var der leg og dans for 

alle med folkedans og finsk rund-

bold. Endelig Kl. 15 var den offi-

cielle indvielse. Borgmester i Kol-

ding Kommune Jørn Pedersen 

klippede snoren og holdt tale, 

hvor han ønskede foreningen til 

lykke med hallen. Efter borgme-

steren fulgte officielle taler af for-

manden for Hejls Idrætsforening 

Else Svendsen og formanden for 

Byggeudvalget Jens Peter Raun. 

Åbningen blev fejret med kranse-

kage og cider. Efter den officielle 

del fulgte opvisning af Brian 

Mengel, "Brizze", der med sin 

"Fodbold Freestyle" lavede fod-

boldkunst i verdensklasse. Festda-

gen blev sluttet af med en stor fest 

med 170 deltagere med dejlig 

mad og gensyn med revyen gen-

nem årene. 

Med bygningen af Hejls Multihal 

er der nu muligt at samle alle 

sportsaktiviteter i hallen. De akti-

ve sportsudøvere behøver nu ikke 

længere tage til Christiansfeldhal-

len eller Skamlinghallen for at 

spille badminton, men kan blive i 

Hejls. Hallen har givet en række 

nye aktiviteter såsom volleyball 

og idræt for alle, curling på tæppe 

etc. 
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Fra indvielsen af Hejls Multihal 1. oktober 2012 
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Klar til ibrugtagning 

Multihallen set fra syd 
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Bestyrelserne for Hejls Idræts-

forening 1966 - 2012 

 

1966 marts - oktober 1966: 

Formand: Ejnar Damkjær 

Kasserer: Benny Degn 

Øvrige: Kaj Petersen, Sofus Peter-

sen, Margit Jessen, Niels Chr. Jo-

hansen, Knud Johansen 

 

1966 oktober - april 1967 

Formand: Kaj Brødholt 

Kasserer: Benny Degn 

Sekretær: Sofus Petersen 

Øvrige: Martin Laursen, Ejvind 

Jensen, Leif Lind, Knud Johan-

sen. 

 

April 1967 - oktober 1967 

Formand: Kaj Brødholdt 

Næstformand: Børge Rasmussen, 

Kasserer: Benny Degn 

Sekretær: Martin Lauritsen 

Øvrige: Ejvind Jensen, Sonja Ras-

mussen, Jens Peter Madsen 

 

Oktober 1967 - marts 1968 

Bestyrelsen nedsat til 5 medlem-

mer 

Formand: Børge Rasmussen 

Næstformand: Jens Peter Madsen 

Kasserer: Benny Degn 

Sekretær: Villy Riisgaard 

Øvrige: Sonja Rasmussen 

 

 

 

Marts 1968– oktober 1968 

Formand: Børge Rasmussen 

Næstformand: Jens Theilgaard 

Kasserer: Villy Riisgaard 

Sekretær: Holger Kay 

Øvrige: Jens Peter Madsen, Jørn 

Andreasen, Henning Schmidt. 

 

Oktober 1968 - oktober 1969 

Formand: Ejvind Jensen 

Næstformand: Jens Theilgaard 

Kasserer: Villy Riisgaard 

Sekretær: Holger Kay 

Øvrige: Arne Christensen, Bente 

Christensen (Brødholt), Niels Chr. 

Johansen(Glænø) 

 

Oktober 1969 - oktober 1970 

Formand: Ejvind Jensen 

Næstformand: Benny Degn 

Kasserer: Villy Riisgaard 

Sekretær: Hans Rasmussen 

Øvrige: Arne Christensen, Poul E. 

Jensen, Bente Brødholt. 

 

Oktober 1970 - oktober 1971 

Formand: A.G. Andersen 

Næstformand: Hans Rasmussen 

Kasserer: Benny Degn 

Sekretær: Susanne Reck-

Magnussen 

Øvrige: Børge Rasmussen, Grethe 

Christensen, Poul Erik Jensen. 

 

Oktober 1971 - oktober 1972 

Formand: A.G. Andersen 



95 

Næstformand: Walther Tolder-

lund 

Kasserer: Ole Aamand 

Sekretær: Walther Tolderlund 

Øvrige: Børge Rasmussen, Grethe 

Christensen, Arne Vaupell Chri-

stensen, Anita Juhl 

 

Oktober 1972 - oktober 1973 

Formand: Ejvind Jensen 

Næstformand: Børge Rasmussen 

Kasserer: Ole Aamand 

Sekretær: Anita Juhl 

Øvrige: Mogens Johansen, Mari-

anne Nielsen, Anita Juhl. 

16/10 1972 Jens Peter Raun i be-

styrelsen. 4/4 1972 Sonja Ras-

mussen træder ind i stedet for 

Anita Juhl. 

 

Oktober 1973 - oktober 1974 

Formand: Ejvind Jensen 

Næstformand: Børge Rasmussen 

Kasserer: Leif Lind 

Sekretær: Sonja Rasmussen 

Øvrige: Jens Peter Raun, Hanne 

Hansen,  

 

Oktober 1974 - oktober 1975 

Formand: Jens P. Raun 

Næstformand: Gunnar Christen-

sen 

Kasserer: Christen Lauridsen 

Sekretær: Sonja Rasmussen 

Øvrige: Hanne Hansen, Karen 

Mieth, Leif Lind 

 

Oktober 1975 - januar 1977 

Formand: Jens P. Raun 

Næstformand: Gunnar Christen-

sen 

Kasserer: Christen Lauridsen 

Øvrige: Leif Lind, Karen Mieth, 

Anne Boesgaard, Jesper Bøgedal. 

 

Januar 1978 - januar 1979 

Formand: Ragna Aamand/ Hans 

Rasmussen 

Næstformand: Hans Rasmussen 

Kasserer: Christen Lauridsen 

Sekretær: Hans Rasmussen 

Øvrige: Leif Lind, Jesper Bøge-

dal, Jens Peter Madsen,  Inga Jen-

sen, Ole Rasmussen, Bjørn Niel-

sen 

 

Februar 1979 - januar 1980 

Formand: Preben Rasmussen 

Næstformand: Ragna Aamand 

Kasserer: Christen Lauritsen 

Sekretær: Hans Rasmussen 

Øvrige: Ingvard Lind, Niels Peter-

sen, , Jens Peter Madsen,  Inga 

Jensen, Ole Rasmussen. 

 

Februar 1980 - januar 1981 

Formand: Preben Rasmussen 

Næstformand: Niels Damgaard 

Kasserer: Christen Lauritsen 

Øvrige: Ingvard Lind, Niels Peter-

sen, Finn Madsen, Ragna Aa-

mand, Inga Jensen, Hans Rasmus-

sen 
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Februar 1981 - januar 1982 

Formand: Preben Rasmussen 

Næstformand: Solvej Petersen 

Kasserer: Niels Damgaard 

Øvrige: Benny Henriksen/Tove 

Østergaard Nielsen, Henning 

Langballe, Ingvard Lind, Niels 

Petersen, Finn Madsen/ Jørgen 

Hansen, Inga Jensen,  

 

Februar 1982 - januar 1983 

Formand: Preben Rasmussen 

Næstformand: Solvej Petersen 

Kasserer: Niels Damgaard 

Sekretær: Henning Langballe 

Øvrige: Tove Østergaard Nielsen, 

Jørgen Hansen, Inga Jensen, Ak-

sel Rasmussen, Jens Skøtt. 

 

Februar 1983 - januar 1984 

Formand: Preben Rasmussen 

Næstformand: Solvej Petersen 

Kasserer: Niels Damgaard 

Sekretær: Henning Langballe 

Øvrige: Ingvard Lind, Inga Jen-

sen, Aksel Rasmussen, Jens Skøtt, 

Tove Østergaard. 

 

Februar 1984 - januar 1985 

Formand: Preben Rasmussen 

Næstformand: Rosa Hansen 

Kasserer: Margit Preston 

Sekretær: Lone Andersen 

Øvrige: Ingvard Lind, Sanne Han-

sen, Preben Straarup, Aksel Ras-

mussen, Jens Skøtt. 

 

Februar 1985 - januar 1986 

Formand: Ingvard Lind 

Næstformand: Rosa Hansen 

Kasserer: Margit Preston 

Sekretær: Lone Andersen 

Øvrige: Sanne Hansen, Preben 

Straarup, Jette Kristensen, Ejvind 

Jensen/Arne Rasmussen, Preben 

Straarup/Tommy Straarup, Jens 

Skøtt. 

 

Februar 1986 - januar 1987 

Formand: Preben Rasmussen 

Næstformand: Rosa Hansen 

Kasserer: Margit Preston 

Sekretær: Cecilie Hansen 

Øvrige: Jette Kristensen, Arne 

Rasmussen, Tommy Straarup, 

Jens Skøtt, Christian Lauritsen. 

 

Januar 1986 – januar 1987  

Formand: Preben Rasmussen 

Næstformand:  Rosa Hansen 

Kasserer: Margit Preston 

Sekretær: Cecilie Hansen 

Øvrige: Jens Skøtt, Jette Kristen-

sen, Tommy Straarup, Arne Ras-

mussen, Christian Lauritsen 

 

Januar 1987 – januar 1988 

Formand: Preben Rasmussen 

Næstformand: Jette Aamand 

Kasserer: Margit Preston 

Sekretær: Cecilie Hansen 
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Øvrige: Jens Skøtt, Jette Kristen-

sen, Arne Rasmussen, Christian 

Lauritsen, Jørn Schlosser 

 

Januar 1988 – januar 1989  

Formand: Preben Rasmussen 

Næstformand: Jette Aamand 

Kasserer: Margit Preston 

Sekretær: Cecilie Hansen 

Øvrige: Jens Skøtt, Jørn Schlos-

ser, Ejvind Jensen, Gunnar Chri-

stensen, Arne Kloth 

 

Januar 1989 – januar 1990  

Formand: Ejvind Jensen 

Næstformand: Jette Aamand 

Kasserer: Margit Preston 

Sekretær: Mette Sjøgren 

Øvrige: Jens Skøtt, Jørn Schlos-

ser, Gunnar Christensen, Gurli 

Damgård, Jørgen Hansen, Karsten 

Lind. 

 

Januar 1990 – januar 1991 

Formand: Ejvind Jensen 

Næstformand: Niels Pedersen 

Kasserer: Margit Preston 

Sekretær: Mette Thomassen 

Øvrige: Jørgen Hansen, Jens 

Skøtt, Finn Madsen, Gunnar Kri-

stensen, Gurli Damgård. 

 

Januar 1991 – januar 1992 

Formand: Niels Pedersen 

Næstformand: Gurli Damgård 

Kasserer: Margit Preston 

Sekretær: Mette Thomassen 

Øvrige: Finn Madsen, Ejvind Jen-

sen, Jens Skøtt, Edith Østergård, 

Max Hansen. 

 

Januar 1992 – januar 1993 
Formand: Niels Pedersen 

Næstformand: Gurli Damgård 

Kasserer: Margit Preston 

Sekretær: Mette Thomassen 

Øvrige: Jens Skøtt, Edith Øster-

gård, Max Hansen, Else Kjer, Jørn 

Schlosser. 

 

Januar 1993 slutter protokollen 

uden generalforsamling 

 

Januar 1993 – januar 1994 
Formand: Ole Aamand 

Næstformand: Gurli Damgaard 

Kasserer: Margit Preston 

Sekretær: Lone Holst 

Øvrige: Max Hansen, Charlotte 

Henriksen, Else Kjer, Jørn Schlos-

ser, Edith Østergaard. 

 

Januar 1994 – januar 1995 

Formand: Ole Aamand 

Næstformand: Gurli Damgaard 

Kasserer: Margit Preston 

Sekretær: Else Svendsen 

Øvrige: Hanne Buhl, Lone Holst, 

Else Kjer, Gunnar Kristensen, 

Jørn Schlosser. 

 

Januar 1995 – januar 1996 

Formand: Ole Aamand 

Næstformand: Bjørn Kyster 
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Kasserer: Else Svendsen 

Sekretær: Lone Holst 

Øvrige: Hanne Buhl, Else Kjer, 

Gunnar Kristensen, Jørn Schlos-

ser, Frank Laursen. 

 

Januar 1996 – januar 1997 

Formand: Finn H. Jensen 

Næstformand: Bjørn Kyster 

Sekretær: Ulla Jensen 

Kasserer: Else Svendsen 

Øvrige: Gunnar Kristensen, Han-

ne Buhl, Frank Laursen, Dorthe 

Ahrenkiel, Keld Rasmussen,  

 

Januar 1997 – januar 1998 
Formand: Finn H Jensen 

Næstformand: Bjørn Kyster  

Sekretær: Ulla Jensen  

Kasserer: Else Svendsen 

Øvrige: Klaus Andersen, Keld 

Rasmussen, Mads Raun, Dorthe 

Ahrenkiel, Lars Clement:  

 

Januar 1998 – januar 1999 
Formand: Finn H Jensen 

Næstformand: Ulla Jensen 

Sekretær: Lars Clement 

Kasserer: Else Svendsen 

Øvrige: Dorthe Ahrenkiel, Klaus 

Andersen, Keld Rasmussen, Lars 

Clement, Niels Skøtt, Jens Ole 

Holm. 

 

Januar 1999 – januar 2000 
Formand: Leif Pedersen 

Næstformand: Bente Brødholdt 

Kasserer: Else Svendsen 

Sekretær: Lars Clement 

Øvrige: Ulla Jensen, Niels Skøtt, 

Jens Peter Raun, Lone Holst, Jens 

Ole Holm. 

 

Januar 2000 – januar 2001 

Formand: Jens Peter Raun 

Næstformand: Bente Brødholdt 

Kasserer: Lone Holst 

Sekretær:  Else Svendsen  

Øvrige: Ulla Jensen, Niels Skøtt, 

Jette Kristensen. 

 

Januar 2001 – januar 2002 
Formand: Jens Peter Raun 

Næstformand: Bente Brødholdt 

Sekretær: Else Svendsen 

Kasserer: Lone Holst 

Øvrige: Leif Christensen, Niels 

Skøtt, Jette Kristensen. 

 

Januar 2002 – januar 2003 
Formand: Jens Peter Raun 

Næstformand: Bente Brødholdt 

Sekretær: Else Svendsen 

Kasserer: Lone Holst 

Øvrige: Leif Christensen, Niels 

Skøtt, Jette Kristensen 

 

Januar 2003 – januar 2004 
Formand: Jens Peter Raun 

Næstformand: Bente Brødholdt 

Sekretær: Else Svendsen 

Kasserer: Lone Holst 

Øvrige: Jette Kristensen, Leif 

Christensen, Troels Hansen 
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Januar 2004 – januar 2005 
Formand: Jens Peter Raun 

Næstformand: Bente Brødholdt 

Kasserer: Lone Holst 

Sekretær: Else Svendsen 

Øvrige: Jette Kristensen, Troels 

Hansen, Leif Christensen 

 

Januar 2005 – januar 2006 
Formand: Else Svendsen 

Næstformand: Jette Kristensen 

Kasserer: Jette Aamand 

Sekretær: Ulla Hansen 

Øvrige: Bente Brødholdt, Hanne 

Petersen, Elin Laursen 

 

Januar 2006 – januar 2007 
Formand: Else Svendsen 

Næstformand: Jette Kristensen 

Kasserer: Jette Aamand 

Sekretær: Ulla Hansen 

Øvrige: Bente Brødholdt, Hanne 

Petersen, Elin Laursen.  

 

Januar 2007 - januar 2008 

Formand: Else Svendsen 

Næstformand: Jette Kristensen 

Kasserer: Jette Aamand 

Sekretær: Susan Møller 

Øvrige: Bente Brødholdt, Jørgen 

Madsen, Elin Laursen, Simon 

Eskelund. 

 

Januar 2008 – januar 2009 

Formand: Else Svendsen 

Næstformand: Jørgen Madsen 

Kasserer: Jette Aamand 

Sekretær: Susan Møller 

Øvrige: Bente Brødholdt, Elin 

Laursen, Simon Eskelund. 

 

Januar 2009 – januar 2010 

Formand: Else Svendsen 

Næstformand: Jørgen Madsen 

Kasserer: Jette Aamand 

Sekretær: Susan Møller 

Øvrige: Bente Brødholt, Lone 

Holst, Anette Thomsen  

 

Januar 2010 - januar 2011 

Formand: Else Svendsen 

Næstformand: Jørgen Madsen 

Kasserer: Jette Aamand 

Sekretær: Susan Møller 

Øvrige: Bente Brødholdt, Anette 

Thomsen, Lone Holst 

 

Januar 2011 – januar 2012 

Formand: Else Svendsen 

Næstformand: Jørgen Madsen 

Kasserer: Jette Aamand 

Sekretær : Christel Knudsen 

Øvrige: Anette Thomsen, Klaus 

Petersen, Bente Brødholt, Lone 

Holst. 
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