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Hvalsø Idrætsforening Fodbold – 100 år.
En milepæl er nået for den lokale fodboldklub. Hvalsø Idrætsforening Fodbold fylder
100 år den 1-10-2016, og det er i den anledning tid til at gøre en slags status over de
resultater, der førte til klubbens nuværende stade.
I den anledning, har nogle af klubbens tidligere formænd været samlet, i det man
kunne kalde foreningen af nuværende og tidligere formænd for Hvalsø Fodbold. Der
er måske ikke så mange, der ved det, men en række personer, og deres vilje til at
samarbejde og til at give depechen videre i god orden, har ført til det resultat, som
udgør klubbens nuværende fundament.
Noget af det, der har kendetegnet klubben i mange år er, at der altid er en rigtig god
ungdomsafdeling. Især i årene efter at Hvalsø Stationsby er blevet udbygget - efter
kommunalreformen i starten af 70érne. De seneste år er debatten i bestyrelsen gået
på, om der skulle ske en årgangsdeling – eller, som det oftest har været, med hold i
rækkerne dækkende U 15- U 17 og nu med et stærkt U 19 hold.
Ved årtusindskiftet kom også pigefodbolden i gang – først i et samarbejde med
Tølløse BK, hvor pigerne spillede under navnet ”THM Team Midtsjælland”. Der har i
årenes løb også været andre samarbejdspartnere, Såby, Lejre og Gevninge – hvor
klubberne kunne se, at et samarbejde omkring holddannelse kunne gavne de
involverede klubbers medlemmer. Lige nu er der 3 samarbejdsaftaler i gang – 2 med
Lejre og 1 med Såby.
Seniorfodbolden spiller nu i serie 2 – i den bedste ende. De seneste tiår har været
præget af op og nedrykning mellem serie 1 og 2. Udefra set kunne klubben betegnes
som en elevatorklub. Selv synes vi, at betegnelsen er en ”lille storklub”. Vi har
mange medlemmer – byens og oplandets størrelse taget i betragtning. De seneste år
har medlemstallet svinget omkring de 500 medlemmer.
For nogle år siden, prøvede en nedsat arbejdsgruppe, at komme lidt tættere på
”klubbens DNA” – og gav deres bud på et visionsprogram. Dette og de fysiske
rammer, har ikke helt passet sammen. Hver gang der er sket længe ventede
forbedringer, er der kommet medlemstilgang, der har betydet, at de fysiske rammer
igen er blevet presset – både på klubhussiden og med hensyn til antal baner.

Der brygges kaffe til Pinsefesten. Bruno Larsen og John Jørgensen har gjort det i 40
år.

Midt i 80érne var forholdene på Roskildevej blevet for små. Klubben havde haft
hjemsted der i årene fra 1933 og måtte så i gang med en nyetablering på
Møllebjergvej, i øvrigt i nærheden af, hvor man spillede fra 1919 til 33.
Der blev bygget et klubhus, der svarede nogenlunde til det man forlod på
Roskildevej efter svære forhandlinger med de forskellige partier i

kommunalbestyrelsen. Penge – de kommunale skatter, har aldrig været gode venner
med kommunekassen – og de anlæg der skulle til, har ofte måtte vente på den
rigtige forhandlingssituation – og den rigtige sammensætning af persongalleri –
både på klubside og på den kommunale side.
Oprindeligt var klubben en privat klub, hvor indskudsbeviser og frivilligt arbejde, var
aktiverne – ud over kontingent naturligvis, når tingene skal betragtes gennem
økonomiske briller. Dette ændrede sig dramatisk i starten af 80érne, hvor klubbens
”økonomi forsvandt” – hvor klubkassen blev tømt – og en næsten ny bestyrelse
måtte reetablere klubben med betydelig økonomisk kommunal støtte. Kommunen
overtog klubhus og baneanlægget. Få år senere, var området solgt til boligbyggeri –
og der var så inden etableret baner på Møllebjergvej. Det var noget af en
omvæltning. På Roskildevej var der høje træer, og banerne var desuden beskyttet af
boligbyggerier næsten hele vejen rundt. Opvisningsbanen blev betragtet som en af
de bedste på Sjælland. Der var dog ingen udvidelsesmuligheder. Det var der på
Møllebjerg, men der var der til gengæld ikke meget læ at finde. Nogle af de gamle
fans fra ”klogehjørnet” var utilfredse med det i årevis – men kom alligevel trofast for
at se hjemmekampene – og få en enkelt smutter.
Ud over at klubben flyttede hjemsted i 80érne, var starten af årtiet meget turbulent.
Nogle års interne bryderier betød at Hvalsø Idrætsforening blev sprængt og de
forskellige afdelinger blev selvstændige foreninger og Hvalsø Idrætsforening
Fodbold opstod. Af disse er kun Hvalsø Gymnastikforening tilbage og fylder ligeledes
100 år nu.
Under den værste krise i midtfirserne, samlede Kommuneingeniør Ole Bay en
gruppe gode folk omkring sig og fik dannet en stærk og handlekraftig bestyrelse. En
af dem, ingeniør Jens Nielsen, blev efterfølgende formand. Qua deres beskæftigelse
– i det private og på det offentlige arbejdsmarked – og med gode kontakter til f.eks.
arkitekter, kom der projekter på tegnebrættet og sat skibe i søen – så klubbens
ønsker og behov kunne realiseres.
I nogle år blev der trænet på Møllebjergvej og spillet kampe på Roskildevej. En noget
uholdbar situation – hvilket dog ikke forhindrede, at der kunne arrangeres ”store
kampe” som f.eks. TOTO kampe i sommertiden, hvor turneringerne i den bedste
række lå stille. Jens Nielsen´s kontakter betød, at f.eks. klubben Frem fra Valby
placerede sine TOTO-kampe i Hvalsø.
I forhold til et kort tilbageblik på 70érne, kan det nævnes, at der blev bygget en
boblehal på Roskildevej – indviet i november 1972. Den kostede 370.000 kr. 3 år
senere kom der en skoleidrætshal, kaldet ”Giraffen”. I de samme år blev flere store

udstykninger bygget til, og der kom et stort pres på at få timer til aktiviteter især i
vinterperiode. Der var aktiviteter 18-20 timer i døgnet – og ganske få midler til at
give klubberne service. Måske er det her årsagen ligger til Idrætsforeningens
sprængning i 1981. De seneste 20 - 25 år har der været afholdt
”timefordelingsmøde”, hvor haltimerne er blevet fordelt efter gevaldige
”tovtrækkerier” klubrepræsentanterne imellem.

Det nyeste klubhus.
Klubhuset på Møllebjergvej blev bygget i 1985 – nogenlunde samtidigt med, at
Kløvermarken så dagens lys som boligbyggeri på en af de gamle baner. Der var 2
omklædningsrum et mødelokale og et værelse ud over teknikrum. Allerede ved
indvielsen var der pladsproblemer. Midt i 90érne kom der yderligere et par
omklædningsrum til, og igen i 2003 blev der bygget til og yderligere en knast kom til
længst mod vest i 2005, for at kunne fuldende udflytningen til Møllebjergvej.
Pigefodbolden var en succes og der kom flere medlemmer og flere hold. Hver gang

der blev bygget til, kom der pladsproblemer. I 2006-2007 blev der bygget yderligere
144 kvadratmeter til og endnu engang stod den tidligere formand Jens Nielsen i
spidsen for byggeprojektet. Kommunen satte 1.2 mill. Kr. på anlægsbudgettet og i et
godt samarbejde med Poul VVS Christensen kunne byggeriet gennemføres. Lige her
skal der lyde en stor tak til alle de sponsorer, der igennem årene har støttet klubben
på forskellig vis.
Der blev i 2003 indviet en ny opvisningsbane, igen med Jens Nielsen som
bannerfører, – bygget efter alle kunstens regler og med rådgivere, der skulle være
eksperter i banelægning. Efterfølgende har der kun været problemer og kritik af
græstæppet. Selv nu, 14 år efter anlæggelsen, kan der visse steder fortsat ses, hvor
græsset er sået.
Udbygningen med flere haller og et nyt klubhus, gav også anledning til, at der kom
en udvidelse af mandetimer, således at der kom en halv medarbejder til at gøre rent
i klubben og den resterende tid var besat med arbejde i Hvalsøhallen. Arvid
Nelausen var medarbejderen - også kaldet ”Vitten” – fordi han også kridtede baner
op. Ud over det arbejde han fik løn for, arbejdede han rigtigt mange timer frivilligt
med at være kioskbestyrer og altmuligmand. Selv for den lokale fagforening, var det
ikke til at finde ud af, hvornår han var på arbejde, og hvornår der var tale om
interessetimer. Ind imellem blev det dog for meget, selv for Vitten – når der var
hold, der skulle spille ”ekstratid” selv i 3´die halvleg – så kunne der godt komme
knubbede ord – hvis han da ikke selv deltog i spillet. Mange poser har han tålmodigt
fyldt op med slik, når børnene skulle have ”for 5 kroner blandet”.
Nu er det den samordnede rengøring, der har timerne – og flere frivillige har
overtaget de interessetimer som Arvid havde. I samme omgang skal tilføjes, at
opgaven med at kridte de mange baner op nu udføres af et helt hold af frivillige
”seniormedlemmer” – hvilket også har betydet, at stregerne nu er helt lige. Der er
kommet nye maskiner til at kridte op med og mandskab til at holde snoren i den
anden ende.
På de årlige generalforsamlinger – typisk ledet af en meget myndig dirigent – er et af
de faste punkter ros til de mange frivillige, der også er en del af klubbens DNA. Uden
disse opofrende gener, ville klubben ikke kunne hænge sammen. Der er f.eks. et
medlem, der sørger for, at tøjet ligger kampklart. Et andet kendetegn er, at nok
holdes der månedlige bestyrelsesmøder, men der laves lige så mange aftaler om
stort og småt ved førsteholdskampene på sidelinjen nær klogehjørnet – og det
seneste tiår, er klubbens andet hjem blevet hos formand Poul ”Din Tøjmand”

Nielsen – som har formået at samle trådene, når der opstår problemer af forskellig
karakter.
De seneste år er der sket rigtigt meget. I lang tid, har det været ønsket at etablere
en kunststofbane på Møllebjergvej. Et ikke helt billigt ønske. Klubben kunne jo se, at
andre klubber på Sjælland havde fået, eller var i gang med at få denne facilitet, hvor
der kunne spille året rundt – og hvor græsset altid var lige højt. Efter nogle års
diskussion og en del trækasserier med de øvrige klubber i kommunen, lykkedes det
på initiativ af Hvalsø IF i 2014 at få penge på det kommunale anlægsbudget og få
gennemført omlægningen af den eksisterende grusbane til kunststofbane. Klubben
måtte ofre den meget benyttede grusbane, fordi man der kunne genanvende det
eksisterende lysanlæg. Til gengæld betød det også, at randbeplantningen måtte
nedlægges, for at få den nødvendige plads til kunststofbanen. Banen deles som en
af 2 baner i kommunen med de øvrige klubber. Også i det projekt, blev der givet stor
ekstra indsats af klubmedlem ingeniør Frank Hirsch.
Samme år – 2014, var det besluttet at klubhuset skulle have den helt store
overhaling indvendigt. Frivillige fra første- og andetholdet brugte sammen med et
par kyndige vejledere – i form af anerkendte malere – mange timer på at friske hele
klubhuset op. Netop da de var færdige med arbejdet, blev der desværre igen
begået indbrud den 18 april. Denne gang blev der dog ikke bare fjernet effekter –
der blev sat ild til huset, hvilket resulterede i en katastrofal situation for klubben.
Sæsonen 2014 stod for døren, der opstod kraftig debat om omfanget af skaderne
med forsikringsselskabet, der var ønsker til forbedringer nu skaden var sket, og der
var kommet et nyt bygningsreglement med stærkere krav til isolering.
Hurtigt blev der sat mobile skurvogne op, så der igen kunne klædes om m.m.
Kommunen kunne godt se, at den største klub i Lejre Kommune var i knæ, og at der
måtte noget ekstraordinært til. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der sammen med
en arkitekt søgte at indarbejde de muligheder, som det sammensatte fundament
kunne byde på. I ganske lang tid, blev det drøftet om dele af den meget
sammensatte loftskonstruktion kunne genanvendes, men tidens krav til isolering
satte sømmet i en løsning med en helt ny tagkonstruktion – hvor der opstod nye
muligheder til at indarbejde energirigtige installationer og et nyt mødelokale. I et
helt år var klubben uden et brugbart klubhus. De opståede vanskeligheder betød, at
man rykkede sammen i bussen og stod sammen om, at få det bedste ud af
situationen trods de midlertidige vanskeligheder.

Mellem første og anden halvleg.
Branden betød også store tab i pokalskabet. Pokalerne smeltede, og den store
scrapbog som Seniorformand Bruno Rasmussen igennem en årrække havde
etableret i en stor tapetbog gik tabt. Meget af klubbens historie går nu på to ben,
men heldigvis på mange mennesker. Når nu Bruno nævnes, må det siges, at det er
noget af et særsyn, at man både er bestyrelsesmedlem ved 50 års og 100 års
jubilæet – og at han kun med ganske få års fravær har været særdeles aktiv i
bestyrelsen – ud over også at have været aktiv som træner for både andet - og
senere førsteholdet. Som han siger, så overtog han førsteholdet, da den foregående
træner blev ”fritstillet” med meget kort varsel. Af andre trænere i klubbens historie
kunne nævnes navnkundige trænerkoryfæer som Ebbe Skovdahl og Tom
Søndergård.

Formænd for Hvalsø Fodboldklub gennem 100 år:

Stilling
Postbud
Smedemester
Trafikassistent
Portør
Portør
Uddeler
Købmand
Mejerist
Baneformand
Snedker
Portør
Kioskejer

Navn

August Andersen
Jerns Andersen
Mortensen
Hans F. Nielsen
Carlo Johansen
Ingvard Hansen
Ejner Sørensen
Ewald Henriksen
Oscar Risbjerg
Helmuth Larsen
Henning Jensen
Preben Buurgaard
Ebbe Staugård
Ejemdomsmægler Finn Nør Pedersen
Forsikringsmægler Torben Block
Arkitekt
Heinrich Gisselmann
Kommuneingeniør Ole Bay
Ingeniør
Jens Nielsen
Formand
Per Larsen
Lærer
Steen Nielsen
Blikkenslager
Finn Soelberg
Lærer
Povl Gudiksen
Overportør
Torben Østergaard
Tøjmand
Poul Nielsen

antal år fra
3
5
1
8
7
0,5
0,5
3
2
7
13
9
2
1
3
4
3
5
3
2
3
1
1
13

til
1916
1919
1924
1925
1933
1940
1940
1941
1944
1946
1953
1966
1976
1978
1979
1982
1986
1989
1994
1997
1999
2001
2002
2003

1919
1924
1925
1933
1940
1940
1941
1944
1946
1953
1966
1976
1978
1979
1982
1986
1989
1994
1997
1999
2001
2002
2003

Den sidste karakteristiske egenskab, jeg vil nævne, der er i klubben, er evnen til at
arbejde sammen i en gruppe som f.eks. nuværende og tidligere formænd. 6 ud af de
seneste 7 formænd arbejder sammen på forskellig vis den dag i dag. Det kan være i
form af en opgave som bestyrelsen overdrager i en arbejdsgruppe – eller når der
skal bruges ”arme og ben” til en pinsefest – som klubben har haft store aktier i de
sidste 40 år. Man bliver sat til at handle på klubbens vegne, og ved hvad den
siddende formand forventer. Det er ikke altid i form af et skriftligt materiale, selvom

mails, SMSér og Facebook også har vundet indpas på alle niveauer i klubben, men
altid med en opfølgning i et aftalt projektforløb.

Formand Poul ”Din Tøjmand” Nielsen holder tale. Indvielse af nyt klubhus 2015.
Når der ses på listen over de formænd, der har været i klubben – og det antal år de
enkelte har været formand, så tegner der et billede af, at jo længere tid en formand
har siddet, jo bedre og større anlægsopgaver er blevet løst eller udført.
Ud over sponsorer og det gode samarbejde der er med Lejre Kommune og tidligere
med Hvalsø Kommune, skal der også lyde en tak til de lokale medier, for at være
vaks ved havelågen med at bringe nyheder, resultater og dermed omtale af
klubbens hold og øvrige aktiviteter, der er i klubben

Sportsligt har det som tidligere nævnt kørt lidt op og ned. Der har været få år i
Sjællandsserien. Typisk har niveauet været til serie 1 eller 2. På ungdomssiden er det
i perioder svært at holde holdene i gang. Mange tager år på efterskole og er
efterfølgende i uddannelse udenfor bymuren. De seneste år har klubben fostret nye
stjerner i svøb, der har trådt deres barnefodboldstøvler i klubben – Mads Albeck,
Mads Olsen, Andreas Hermansen, der efter at være optaget og uddannet på
fodboldakademiet i FC Midtjylland er videre i henholdsvis FC Gøteborg, FC
Midtjylland og FC Roskilde.

Mads Olsen på fodboldskole – får klap af Jens Folman og Jacob.

Et par af dem , Mads Olsen og Andreas Hermansen, optrådte i øvrigt på årets
fodboldskole, hvor 160 elever brugte en uge af sommerferien på at blive dygtigere
til at spille fodbold. Ud over denne store fodboldskole, som klubben har haft i
mange år, afholdes der mikrofodboldskole for de mindste - og pigestafetten i
samarbejde med SFO-afsnittene på Hvalsø Skole. Mikrofodboldskolen blev startet
omkring årtusinsskiftet. Første år i samarbejde med Såby Fodbold.

Ligesom det i folkeskolen er vigtigt at læse lektier og være velforberedt, er det
vigtigt at træne og øve og dermed være velforberedt, når der kommer modstand fra
de andre klubbers spillere i fodboldkampene. Også her spiller det en stor rolle, at
der er forældreopbakning så talentet og holdets interesse varetages bedst muligt
samtidig med, at de sociale færdigheder udvikles.

Efter kampen pinselørdag.

Bestyrelsesmødet trækker ud. Næstformand Bruno Rasmussen.

Klubben har også et stort indendørsstævne, der traditionelt fylder Hvalsø Hallerne.
Hvalsø Cup har de seneste år haft deltagelse af 210 – 240 hold fra hele Sjælland, der
over 3 dage spille en mængde kampe i de forskellige årgange. Udviklingen i teknik og
programsætning, har udviklet sig til en meget festlig aktivitet, med musik og god
stemning blandt både de deltagende og tilskuerne. En aktivitet der kræver mange
frivillige til at fylde de gode fysiske rammer, men det kan klubbens frivillige. Af andre

frivillige skal nævnes ”Støtteforeningen Agnes”, der startede i 1971 på initiativ af
bl.a. Benny Ost, Helge Petersen og Fritz Murer. Ud over at deltage i en lukket
Midtsjællandsturnering for spillere over 32 år, er det en støttegruppe, der søger at
samle midler hovedsageligt til støtte for særlige aktiviteter i klubben.
Fremtiden tegner lys. Klubben er i fortsat positiv udvikling. Der er fortsat
udfordringer på anlægssiden, med ønsker om at få omlagt ”den nye
opvisningsbane” med et mere slidstærkt græstæppe og et lysanlæg på den gamle
opvisningsbane, og vel som det vigtigste – der er fortsat udviklingsmuligheder i
området, hvis fremtiden viser nye behov.
Klubben og klubbens bestyrelse er ligeledes bevidst om, at der skal udvikles nye
trænere og ledere til at overtage de mange opgaver og depecher, der ligger i at
drive en lille storklub i det daglige – og de nuværende ledere er parate til at give en
hånd med, i det fremtidige arbejde så klubånden og fællesskabet bringes videre.
Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til de mange , der har gjort en stor frivillig
indsats, for at løse store som små opgaver, for at klubarbejdet kan fungere – så
klubbens medlemmer kan få det bedst mulige ud af fællesskabet omkring den lille
runde bold.

Bestyrelsen består i jubilæumsåret af:
Poul Din Tøjmand Nielsen, Bruno Rasmussen, Henriette Christensen, Morten
Knudsen, Jan Harplod, Poul Christensen, Brian Ildved, Christian Albertsen, Nikolaj
Klausen.
Tilforordnet: Per Møller.
Suppleanter: Povl Gudiksen, Annette Pedersen
På vegne af bestyrelsen og gruppen af tidligere og nuværende formænd i HIF Hvalsø
Fodbold.
Poul Christensen
Sekretær.

Tak til Lejre Kommune for anlæg og drift.

