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Denne bog er lavet for at fejre klubbens 100 års jubilæum. 
Det har været vigtigt at fortælle såvel stort som småt 
gennem årene på såvel godt som ondt. 
Vi håber, det giver læserne et alsidigt og farverigt billede 
af både dagliglivet og højdepunkterne. 
Vi har med vilje helt set bort fra enhver form for 
millimeterdemokrati, og forfatterne har fået frie hænder
til at skrive uden at skulle skele for meget til længden.

Redaktionsudvalget



4 5

Af Søren Eriksen

I november 2009 kan 
HOG fejre sit 100-års 
jubilæum. I 100 år har 
børn og unge, voksne 
og seniorer, piger og 
drenge, kvinder og 
mænd dyrket idræt i 
HOG.
HOG er en medlems-
styret organisation, i 
dag kaldet en folke-
oplysende forening, 
der har sin berettigelse i, at foreningens ak-
tiviteter modsvarer medlemmernes ønsker, 
hvor de aktive eller deres forældre bakker op 
om foreningsarbejdet.
Udviklingen har vist, at HOG hele tiden har 
været i bevægelse. Nye ideer og tanker er op-
stået både i form af idrætstilbud, men også i 
form af andre aktiviteter omkring HOG.
Som dette festskrift tydeligt viser, har HOG 
igennem de mange år tilbudt mange for-
skellige idrætsgrene. Vi har tidligere tilbudt 
atletik, basketball, gymnastik, volleyball og 
meget andet.  I jubilæumsåret kan de godt 
1.700 medlemmer dyrke badminton, hånd-
bold, fodbold, svømning og tennis.
Historisk tilbød HOG aktiviteter til medlem-
merne som på forskellig vis udkæmpede 
drabelige kampe med vore naboklubber. Vi  
“kæmper” fortsat med naboklubberne, men 

vi samarbejder også.  Vi samarbejder både 
i Four Stars, der omfatter GUI, KIF, SGF og 
HOG og i formandsudvalget, der ud over de 
4 nævnte klubber også omfatter HGS.
Idrætsaktiviteterne i Four Stars, omfatter i dag 
trænings- og holdfællesskaber inden for fod-
bold og håndbold. På den måde kan HOG 
fortsat tilbyde gode og tidssvarende aktiviteter 
i Hinnerup området til børn og unge på de 
medlemssvage årgange.

Indendørs aktiviteterne udøves i Rønbæk-
hallen og Haldum-Hinnerup Hallen. Fod-
boldkampene spilles på Rønbæk Stadion og 
træningen foregår på banerne ved Haldum-
Hinnerup Hallen. Svømmeafdelingen holder 
til i Hinnerup Badet. Tennis spilles på banerne 
ved Rønbækhallen.
Udviklingen har sat rammerne for idrætsakti-
viteterne under pres. I dag findes der hverken 
typiske drengeaktiviteter eller typiske pigeak-
tiviteter, hvor man træner en gang om ugen 
og spiller kamp i weekenden. Samtlige akti-
viteter dyrkes i dag af både piger og drenge. 
Der trænes flere gange hver uge. Sæsonen er 
udvidet. Udviklingen lægger et stort pres på 
både haller og fodboldbaner og stiller især 
store krav til omklædningsfaciliteterne.
HOG skal fortsat være i udvikling, så HOGs 
aktiviteter er i samklang med medlemmernes 
ønsker. HOG skal fortsat tilbyde tidssvarende 
aktiviteter. HOG skal fortsat være i udvikling. 
Det stiller nye og større krav til de faciliteter og 

HOG - 100 år

Søren Eriksen
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rammer, som vi skal arbejde inden for. I dag 
er der stor efterspørgsel på motionsaktiviteter, 
indendørs fodbold osv. og udendørs  er dere 
efterspørgsel efter flere og tidssvarende fod-
boldbaner. Aktiviteterne udøves som holdak-
tiviteter, individuelt eller ved, at hele familien 
samtidig dyrker forskellige idrætsaktiviteter. 
Aktiviteterne udøves over hele dagen.

HOG har bidraget til udviklingen af vore faci-
liteter. I dag ejer HOG således tennisbanerne 
ved Rønbækhallen og klubhuset ved Haldum 

Hinnerup Hallen sammen med verandaen på 
Rønbæk Stadion og vaskeriet ved Haldum-
Hinnerup Hallen.
HOG har igennem 100 år været i samspil 
med byen. Vi har været en aktiv del af det 
samfund, vi indgår i.
I dag deltager HOG i turneringer med klub-
ber fra det meste af landet. Vi er del af et 
større samfund. HOG vil også i de næste 100 
år arbejde på at være en aktiv medspiller, i 
samspil med byen, lokalsamfundet og den 
kommune, vi er en del af.

Æresmedlemmer år 2000
Svend Ole Erenbjerg, Henning Bak, Kresten Jensen, Niels Kærgaard.
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Af Niels Berg

1909
Hinnerup og Omegns Ungdom indbydes til et 
møde på Hinnerup Afholdshotel angaaende
Dannelse af en fodboldklub – torsdag d. 13. 
maj kl. 8 aften. (Årstallet på plakaten mang-
ler men N.P.Boye er sikker på at det er i 1909) 
Underskrevet Komiteen.

Plakaten medførte stiftelse af Hinnerup Ung-
doms- og Idrætsforening i nov. 1909 – for-
eningens navn er senere – antagelig midt i 
tyverne ændret til Hinnerup og Omegns gym-
nastikforening.

1922
Gæstgivergården brændte ned d. 26. – 27. 
maj 1922 – alt HOG.s historiemateriale 
brændte sammen med Gæstgivergården.

Klubbens historie 1909 – 2009
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1929
Af love for foreningen vedtaget på general-
forsamling 21. februar 1929 fremgår det, at 
foreningens navn på daværende tidspunkt var 
Hinnerup og Omegns Gymnastikforening.

Lovteksten:
§1:  Foreningens formål, at samle sine med-

lemmer om idræt.
§2:  Enhver kan optages som medlem, som er 

fyldt sit 14. år, og som vil underkaste sig 
foreningens vedtægter.

§3:  Medlemsbidrag = kontingent. Der beta-
les kontingent på 50 øre halvårlig

§4:  Sammenkomst afholdes efter bestyrelsens 
skøn.

§5:  Bestyrelsen består af 7 mand, som vælges 
for 1 år af gangen, og afgår med 3 det 
første år og 4 det andet.

§6:  Generalforsamling afholdes halvårlig, 
april og oktober, hvor regnskabet fore-
lægges til godkendelse.

Vedtaget på generalforsamlingen 21/2-1929.

1935
Hinnerup Idrætspark blev etableret ved et 
samarbejde mellem Hinnerup Grundejerfor-
ening, Haandværker- og Borgerforeningen, 
Arbejdernes Fællesorganisation og HOG.
Formand for Aarhus Amts Gymnastikforening 
lærer Norris, Tulstrup indbød til fællesmøde 
14/11-1935 mellem Hinnerup Gymnastik-
kreds og Hinnerup og Omegns Gymnastik-
forening for at få en sammenslutning af de 
2 foreninger. Forslag fra Norris lød: Hinne-
rup Gymnastikkreds ophæves og forenin-
gens medlemmer overgår som medlemmer 
af HOG. Dette for at fremme sagen i forhold 
til gymnastikken. Efter 3! times drøftelse og 
forhandling blev forslaget godkendt af de 2 
foreningers bestyrelse

1936
Søndag d. 2. august 1936 afholder HOG 
fugleskydning, keglespil og med bal bagefter. 
Der var rigtig stor tilslutning til det hele.
På bestyrelsesmødet d. 24. august 1936 blev 
intet særligt drøftet udover at skrive kontrakt 
med barberer Frandsen om salg af is og so-
davand på fodboldbanen.
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1937
Klubhus tilsyneladende opført ved Hinnerup 
Idrætspark

1941
Badminton indgår under foreningen som ak-
tivet pr. 1. april 1941 – kontingentet blev fast-
sat til 1 krone pr. måned.

1944
Forslag fra HOG 19. jan. 1944 til Idrætspar-
kens bestyrelse om udvidelse af fodboldba-
nen, anlæg af en 100 meter løbebane og 
springbaner samt plantning og udbedring af 
læhegn. Forslaget videresendt til sognerådet 
5. april 1944.
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Dilettantforestillingerne paa Kaasgaards Hotel

tvillingcrnc,
Lystspil 4 Akter af Ellen Reumert.

PERSONERNE:Dr. med. Berg
Malermester V. Preuthun.Hans Hustru Fru Sparekassebest. Christensen.Leopold Berg, stud. jur., deres S0n Sparekassebestyrer Christensen.Trine, Pige hos Berg Fru Mek. Ellen Pedersen.Enkefru Bang
Frk. Anna Rasmussen.Lulla, 1

Frk. Elly Jensen.Villy, f hendes B0rn
Carl Hvejsel.Petra

Frk. Grethe Mogensen.Frederiksen, Skomagersvend Ove S0rensen.Svendsen, Konditorsvend Barber Sv. Skou.Jenny, Villys Forlovede Frk. Else S0rensen:Handlingen foregaar i K0benhavn.
1. Akt: Dr. Bergs SovevEerelse.2, Akt: ~LeopoJds StuderevEerelse.3. Akt: Fru Bangs K0kken.4. Akt: Villys VEerelse.

Instruktiol1: Malermester Dobritz ]acobsson.
Musik: Thor Becker,

Entre til Forestillingerne Kr. J ,50 og 1,25. Nummererede Pladser
kan forudbestilles ved Telefon Hinnerup 28 (Sparekassebestyrer
Christensen). Bestilte Billetter bedes - saa vidt muligtJ - afhentet
forinden Forestillingen.

Husk Ballet den 26. Februar.

11J? ·

fjinnerup l:JT tlmegns- 6-ymnllstikf
ore-ni-ttgs

offentlige Dilettantfo
restillinger

Vinteren 1937

B0RSBARONEN
(Den glade Kobb.ers

med),

Skuespil i 3 Akter,
bearbejdet ved 'Gregorius.

P E H SON E R' N E :

Holck, 6rosserer
Anders Kirketerp

Rosalia, hans Kone
Fru Slagter Pedersen

Oda, 1
Frk. Elly Jensen

deres D0tre,
Bertha, J Frk. Ingeborg Johansen

Blok, Kobbersmede
mester Mal~rmester Dobritz Jacobsen

Lene, hans Kone
Fru Mekaniker Pederse

n

Kaj Viberg, Volontr
er

Hans Chr. Mikkelse
n

Otto Kragh, Fuldmre
gtig hos Holck Mejerist Thorv. J0rg

ensen

Beck, Bogholder
Slagter Sigvald Mikkelsen

Smedesvende,

Handlingen foregaar for 30 Aar siden K0benhavn og

ved Hiller0d.

1. Aid; BLoks_Ko-.bbersm-'
~.Qevrerksted,Adelga

de. 2. Akt:

En Salon hos Holck
. 3. Akt: 2 .Aar senere udenfo

r Hiller0d.

me1temokfs~U5iken ubf0res of 'W ism 0 r s Tri o.

Billetter til Nr.-P
ladser kan forudh

estilles genpem

Telefon Hinnel'up
70, 86 eller 89.
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1947
På generalforsamlingen d. 27. oktober 1947 
nævnte formanden købmand A. de Place i 
sin beretning, at alle årets arrangementer var 
gået meget dårligt. Der imod havde alle de 
sportslige aktiviteter en glædelig fremgang. 
Fodboldspillet havde en god fremgang, og 
håndboldspillet var igen efter flere års dvale 
blevet optaget på programmet med en mæg-
tig tilslutning til de 2 hold, der var tilmeldt 
sommerens turnering. Badminton havde del-
taget med et hold og der var også gymnastik 
og atletik på programmet.

1950
Vedtaget at sælge Hinnerup Idrætspark til 
Teglværket 1. februar 1950 (Det blev dog al-
drig til noget)

1952
Formand Aksel Nielsen nævnte bl.a. i sin be-
retning på generalforsamlingen, at badmin-
ton var i en rivende udvikling med så mange 
deltagere som aldrig før. Der blev afholdt en 
badmintonturnering d. 14. april med 20 del-
tagere. Klubmestre blev for herrerne O. Tag-
mos og for damerne Aase Nielsen

Også i 1946 var der langt fra Århus til Hinnerup
Af Niels Berg

Af et brev fra Aarhus lærerforenings formand Johs. Høiriis fra maj 1946 til HOG fremgår det, 
at det vil være godt for børnene i den indre bydel i Aarhus at komme ud i den friske luft i Hin-
nerup. Afskrift af brevet.

”Kære Sportskammerater
Aarhus er efterhånden blevet saa stor, at det kniber for Børnene i den indre Bydel at naa ud i 
Solen og den friske luft.
Der er mange fattige Børn, som maa tilbringe deres Fritid – deres Ferier – inde i Gaderne eller i 
skumle Bag gaarde, hvor Solen sjældent naar.
For disse Børn vilde et Ferieophold i et godt Landbohjem være af uvurderlig Betydning ikke blot i 
Øjeblikket men for hele Livet
Hvis De kan se Udvej for at skaffe et eller flere af disse fattige Børn den straalende Oplevelse 
et sådant Ferieophold paa Landet er, indsend da medfølgende Sedler snarest og i alt fald helst 
inden 1. Juni d.A. til Børnenes Kontor i Aarhus.
Paa Forhaand Tak.
Venlig Hilsen
Johs. Høiriis, Formand for Aarhus Lærerforening og Medlem af Børnenes Kontor”
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1953
Besluttet18. april 1953 at etablere lys i klub-
huset

1961
Igen forslag om salg af Hinnerup Idrætspark 
d. 26. februar 1961 - denne gang til Ostefa-
brikken

1963
På møde d. 2. september 1963 kunne det op-
lyses, at der alligevel ikke skete salg til Oste-
fabrikken

1967
På bestyrelsesmødet d. 1. maj 1967 drøfte-
des udkast til en modernisering og ombyg-
ning af klubhuset i Hinnerup Idrætspark. Pris 
ca. 15.000,- kr.  finansieret af 5000.- kr fra 
Idrætsparkens formue – og med resten finan-
sieret af tilskud fra kommunen og optagelse 
af lån.
Problemet med modernisering af klubhuset 
drøftedes igen på mødet 31. juli uden afkla-
ring, idet de resterende foreninger i ejerska-
bet var lidt ”træge”. Stemning for at HOG tog 
selvstændig initiativ.

1968
Fjernvarme indlagt i klubhuset.

1969
Klubhuset drøftedes igen på bestyrelsesmødet 
4. juli 1969. Bestyrelsen tager initiativ til en 

løsning med kommunal hjælp, idet situatio-
nen efterhånden var helt uholdbar.
HOG.s 60 års jubilæumsfest blev afholdt på 
Hinnerup kro med ca. 70 deltagere incl. in-
viterede tidligere formænd for foreningen. 
Dans til ”Funny Boys”.

1970
Atter drøftedes klubhusproblemerne på be-
styrelsesmødet d. 6. april 1970. Der var ikke 
sket noget som helst, og det var vanskeligt at 
opnå kontakt til formanden for Idrætsparken. 
Et forslag om at HOG selv står for renoverin-
gen kunne ikke godkendes.
Det lykkedes at opnå kontakt med Idrætspar-
kens formand d. 4. maj , men det blev ikke et 
opmuntrende møde for HOG, idet Idrætspar-
ken ikke rådede over økonomiske midler.

1971
På bestyrelsesmødet d. 8. jan. enedes man 
om at indkalde til en ekstraordinær general-
forsamling d. 25. januar 1971 angående op-
rettelse af en gymnastikafdeling. På general-
forsamlingen mødte ingen fra gymnastikken 
imidlertid op.
Det besluttedes at ændre formålsparagraffen 
- § 2 i lovene for Hinnerup og Omegns Gym-
nastikforening, således fodbold, håndbold og 
badminton udgår, så  bestyrelsen selv kunne 
oprette nye afdelinger
På møde i HOG 26. februar 1971 startede 
man med at byde de nye folk fra gymnastik-
ken velkomne under HOG. Afdelingen kører 
som interessegruppe uden udgift for HOG.
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1974
Hjorteløbet starter som et HOG arrangement 
med deltagelse af flere hundrede løbere

1976
Rønbækhallen bygges

1978
Bestyrelsen godkendte på møde d. 5. april 
HOG.s nye klubmærke, der er udarbejdet af 
Niels Kjærgaard.
På mødet 31. maj blev det oplyst, at tennis-
udvalget havde indhentet overslag på tennis-
baner.
Grusbane 50-60.000,- kr. pr bane
Kunststofbane 95.000,- kr pr bane.
Polyuretan 160.000,- kr. pr bane.
Der satses på baner mellem klubhuset og 
Rønbækskolen.
D. 2. august tilknyttes Anders Kornerup til ten-
nisudvalget.

1979
Formand Arne Trosborg oplyste på bestyrel-
sesmødet 10. januar, at der er kommet en 
henvendelse om at Hinnerup Idrætspark af-
hændes til Hinnerup Kommune til brug for 
opførelse af et fritidscenter.

D. 17. januar var der fællesmøde mellem Hin-
nerup Idrætsparks ejerforeninger – Arbejder-
nes Fællesorganisation, Håndværker- og Bor-
gerforeningen, Hinnerup Grundejerforening 
og HOG om evt. salg af Idrætsparken. Der 
blev opnået enighed om salg af Idrætspar-
ken, hvis brugernes behov for idrætsarealer 
løses på anden vis
På en ekstraordinær generalforsamling i 
HOG d. 23. marts blev det godkendt, at man 
arbejdede videre med et oplæg til at sælge 
Hinnerup Idrætspark til kommunen for en pris 
af 240.000,- kr, mod at kommunen betaler 
alle omkostninger ved handelen og stiller til-
svarende baner til rådighed for foreningen, 
ligesom kommunen betaler flytningen af lys-
anlægget.

HOG.s nye klubhus v. Rønbækhallen bygges.
Bestyrelsen fremlagde en anmodning fra 
Aarhus Amt om at købe 5500 m2 a 30 kr 
af Idrætsparkens areal pris 165.000,- betin-
get af at Hinnerup Kommune køber resten af 
arealet til 285.000,- kr – eller en samlet pris 
på 450.000,- kr. Overtagelse 31. december 
1979
HOG fejrer70 års jubilæum d. 10. november 
1979.
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På generalforsamlingen 29. november god-
kendes salget af Hinnerup Idrætspark på de 
nævnte betingelser

Nyere slagsang
Vi er en samlig raske gutter,
af liv og lyst vi alle strutter
Vi er berømte alle vegne,
for os må alle andre blegne.
FOR HOGGER DET ER VI
FYLDT MED LYST OG ENERGI
FOR HOGGER DER ER VI (HOG)
FOR HOGGER DET ER VI
FYLDT MED LYST OG ENERGI
FOR HOGGER DET ER VI

Ældre slagsang
Mel.: Raske sømand...
Alle gamle, alle unge
meld jer ind i HOG
Når tiden kommer med sol og sommer,
vil vi dig så gerne se.
vi vil løbe, vi vil springe,
spille bold, gøre gymnastik,
ja, lad os rigtig få noget skub
i den kære gamle klub - HOG HOG.

1982
Volleybold starter som ny aktivitet i HOG med 
Thorkild Danielsen som leder.
HOG.s klubblad ser dagens lys og uddeles til 
alle husstande i Hinnerup by, Haldum, Haar 
og Sandby 4 gang årligt. Klubblad nr. 1 ud-
sendes dec. 1982.
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1983
I påsken udtages 2 håndboldspillere fra HOG 
– Jørgen Balle og Claus Mundus - til ynglin-
gelandsholdets bruttotrup og deltager i en 
turnering i Vesttyskland.
Jfr. artikel i klubblad nr. 7 siger de begge ef-
terfølgende farvel til HOG og Hinnerup og 
flytter til divisionshåndbold i Skovbakken.
HOG.s støtteforening HOGGERNE etableres 
15. november 1983

1984
HOG etablerer nyt tennisanlæg med 3 baner 
ved den sydlige ende af Rønbækhallen og fø-
jer tennis til HOG.s aktiviteter. Tennisanlægget 
indviet 28. april 1984 – pris 424.000 kr.
Banko-Carl gæster d. 30. sept. Hinnerup 
til Jubilæumsbanko med 1000 mennesker i 
Rønbækhallen
I september vender basketball tilbage som  en 
HOG aktivitet.
HOG fejrer 75 års jubilæum med reception 
og jubilæumsfest i Rønbækhallen

1985
HOG.s jubilæumsplakat, der også er en lod-
seddel, optages i Guinness rekordbog, som 
den største lodseddel nogensinde.

1986
I foråret startes der pigefodbold op i HOG 
med deltagelse af 40 piger og flere hold.

1909 1984

HOG’s fhv. formand Arne Trosborg og 
fhv. næstformand Leo P. Larsen over-

rækker gave til formand Niels Berg ved 
HOG’s 75 års jubilæumsreception
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1988
HOG.s minipuslinge vandt ved stævne d. 18-
20 marts landsmesterskabet i badminton i A-
rækken.

1991
HOG starter d. 1. april en svømmeafdeling. 
Hinnerup Svømmeklub opløses og indgår i 
HOG.s svømmeafdeling.
I klubblad nr. 32 fra sept. 1991 kan ses et par 
gamle fotos af det gamle klubhus i Idrætspar-
ken samt et fodboldhold antagelig fra 1953.
HOG.s tennishus syd for Rønbækhallen 
brændte d. 21. sept. ved en påsat brand – og 
opføres ikke igen

1994
Tennisafdelingen markerer sit 10 års jubilæum 
ved et større arrangement på tennisbanerne 
og med efterfølgende teltfest ved banerne
Det besluttes på møde d. 3. aug. at moder-
nisere klubhuset ved Rønbækhallen og såle-
des mødelokalet kan anvendes som klublo-
kale i forbindelse med tennisbanerne og med 
gennemgang til omklædningsrum og bad. 
Samtidig besluttes at opføre nyt klubhus ved 
H.H.Hallen.
HOG fejrer sit 85 års jubilæum ved en jubi-
læumsfest.
HOG.s vaskeridame gennem 25 år Evelyn 
Dalsgaard fylder 75 år.

1995
Ved et 4. maj arrangement ved Rønbæksko-
len i anledning af 50 års dagen for Danmarks 

befrielse deltog HOG i march gennem byen.
Det nye klubhus ved H.H.Hallen indvies d. 13. 
maj ved en reception i det nye klubhus.

1996
HOG får sit nye flag hejst på plads ved Røn-
bækcentret ved hjælp af Falcks stigevogn.
HOG.s puslingedrenge vinder landsmester-
skabet i håndbold ved landsmesterskaberne 
på Fyn. Ved fodboldafslutningen tildeles Niels 
de Place en erindringsgave som aktiv medlem 
gennem 50 år.

1998
HOG.s bankorotter afholder 7. september 30 
års jubilæumsbanko på Hinnerup kro.
Lysanlægget ved fodboldbanerne på H.H. ba-
nerne udskiftes efter ca. 30 års tro tjeneste.

1999
HOG.s 90 års jubilæum fejres ved en stor 
fødselsdagsfest fredag d. 28. maj.
HOG.s kontordame Jytte Sørensen har stået 
for HOGs kontorarbejde og bogholderi i 25 
år.

2001
Gammelt fodbold old boys spillertøj kommer 
til ære og værdighed på old boys spillere i 
Pissy, Ouagadougou i Burkino Faso. Artikel i 
klubblad nr. 75.
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2002
HOG fodbold opfører et opholdslokale til fod-
boldspillerne i forbindelsen med den gamle 
omklædningsbygning til det tidligere frilufts-
bad.

2003
Fodboldsamarbejdet Four Stars 8382 – et 
samarbejde mellem HOG, GUI, SGF og KIF 
om ungdomshold startes.

2004
HOG.s nye elektroniske hjemmeside 
WWW.hog-hinnerup.dk tages i brug.

2006
Hinnerup pige på U-17 landsholdet. Mia 
Kjærsgaard-Andersen, der indtil sidste år har 
spillet på pigejunior holdet i fodboldsamar-
bejdet FOUR STARS og før den tid i HOG 
udtages som målmand på U-17 landsholdet 
i en 4-nationers turnering med Sverige, Fin-
land, Norge og Danmark.

2007
4. august spiller det landskendte fodboldhold 
fra TV2 Zulu “FC Zulu” kamp på Rønbæk Sta-
dion mod old boys 30 samt et udvalgt hold 
med 1 spiller fra hver 11 mands/damehold i 
HOG. I begge kampe trak FC Zulu det korte-
ste strå og tabte klart.

2009
Fredag d. 15. maj gæster Danmarks old boys 
landshold i fodbold med Brian Laudrup og 
Flemming Poulsen i spidsen HOG og spiller 
fodboldkamp på Rønbæk Stadion mod HOG 
old boys hold 30. Landsholdet legede kispus 
med HOG og vandt klart.
HOG Fodbold kåres som årets pigefodbold-
klub i JBU region 3.
HOG.s 100 års jubilæum fejres ved en jubi-
læumsfest i Rønbækhallen lørdag d. 30. maj.
Lørdag d. 7. november markeres jubilæet ved 
en reception i klublokalerne i Haldum Hinne-
rup Hallen og ved samme lejlighed udgiver 
HOG en jubilæumsbog i anledning af for-
eningens 100 års jubilæum
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Af Niels Berg

HOG’s formænd gennem tiden

Formænd  Dato Bemærkninger
Johannes Bennekov 1919 Hinnerup Ungdoms- 
  og Idrætsforening
Vitto Mikkelsen 30/10-1935 - 30/04-1936 HOG
Aage Berthelsen 30/04-1936 - 29/04-1937 
Ingolf Berthelsen 29/04-1937 - 20/01-1938 
Politibetjent Thomsen 20/01-1938 - 09/11-1938 
Vitto Mikkelsen 09-11-1938 - 27/11-1940 
Svend Bang Thygesen 27/11-1940 - 12/04-1943 Fratrådt p.g.a. sygdom
Ejnar Sørensen 12/04-1943 - 21/12-1943 
N. K. Sejersen 21/12-1943 - 25/01-1945  Fratrådt i utide
H. Bjerregaard 25/01-1945 - 08/11-1945 
Frode Knudsen 08/11-1945 - 06/11-1946 
Alfred Norup 06/11-1946 - 20/05-1947 Fratrådt i utide
Thorvald Bennekov 20/05-1947 - 30/10-1947 Midlertidig formand
A. de Place 30/10-1947 - 27/10-1949 
Aksel Nielsen 27/10-1949 - 1953? 
Ole B. Nielsen ??                - 09/02-1964 
Søren Gregersen 09/02-1964 - 01/02-1965 
Erik Pedersen 01/02-1965 - 03/02-1969 
Ingvar Toft 03/02-1969 - 16/11-1970 
Ole Nybro Christensen 16/11-1970 - 1972 
Arne Trosborg  1972 - 1982 
Niels Berg 1982 - 1987 
Hans Jørgen Nysten 1987 - 1993 
Niels Jørgen Sørensen 1993 - 2002 
Søren Eriksen 2002 - 
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Af Niels Berg

Man skulle tro, at Niels de Place dyrkede 
sport efter mottoet – én gang HOGGER – al-
tid HOGGER, i hvert fald kan Niels bryste sig 
af at have været medlem af HOG i omkring 
62 år.

Niels har været æresmedlem af foreningen 
siden sit 50 års medlemsjubilæum.
Han flyttede til Hinnerup som 5 årig, idet hans 
far købte købmandsforretningen, Nørregade 
2, Hinnerup, og kort tid efter blev Niels med-
lem af Hinnerup og Omegns Gymnastikfor-
ening for at spille fodbold.

Han har lige siden været trofast medlem af 
HOG, hvor han har spillet fodbold siden 
1947, og rent faktisk fortsat i en alder af 67 
år er aktiv fodboldspiller på old boys holdet 
+ 55 år.
Alle, der kender den ret beskedne Niels de 
Place, ved, at han altid har været et utroligt 
talent specielt inden for fodbold – men i øvrigt 
besidder talent inden for næsten alle sports-
grene. Derfor kan det undre, at han ikke i 
ungdoms- og seniorårene fik tilbud fra andre 
klubber.

Altid HOG 
- men tilbuddene var der
Det fik han dog også, idet han fortæller, at 
han som både drenge og ungdomsspiller af 
og til fik tilbud fra andre klubber også AGF 
om at spille for dem, men han befandt sig 
godt i Hinnerup og det ville være meget be-
sværligt med transport til træning og kampe 
uden for Hinnerup, så han takkede pænt nej 
tak til alle tilbud.

Niels de Place
Mister HOG – aktivt medlem i 62 år
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Kun en enkelt sæson som juniorspiller har 
Niels spillet andre steder end i Hinnerup, idet 
HOG det år lavede samarbejde med Tilst om 
et fælles hold. Så denne sæson spillede Niels 
rent faktisk i Tilst, men naturligvis stadig som 
medlem af HOG.
Noget har prentet sig ind i hukommelsen fra 
drengetiden. Nemlig en barsk fyr ved navn 
Kristian Henriksen, som var medlem af fod-
boldudvalget. Han stod for alt med fodbolde, 
og så skulle han sørge for at kontingentet blev 
betalt til tiden. Det gjorde han på sin egen 
facon ved simpelthen at brøle ud over de træ-
nende drenge, at den og den ikke havde be-
talt kontingent. Metoden var effektiv, idet der 
sjældent blev råbt efter de samme mere end 
én gang.

Tæt på jyllandsserien
Den højeste række Niels opnåede at spille 
i var serie 1, men var meget tæt påat rykke 
op i Jyllandsserien i 1965. Der var mange 
tætte kampe den gang og Niels har spillet 
mod mange både divisions og landsholds-
spillere. Han husker i særdeleshed kampene 
mod AGF’s serie 1 hold, der havde Aage Rou 
Jensen, Jørgen Olesen og Hans Christian 
Nielsen på holdet. Stjernerne ville jo gerne 
bestemme – og særligt Aage Rou Jensen, der 
ellers var en meget rolig fyr, ville gerne be-
stemme – også over dommerne. Det lykkedes 
dog sjældent og det var som regel HOG, der 
vandt kampene.
Kampene blev i mange år afviklet på det 
gamle stadion - Hinnerup Idrætspark, hvor 

Niels bl.a. var med til at lægge fjernvarme 
ind i klubhusbygningen og senere etablere 
lysanlæg på fodboldbanen.
Det er nok den bedste fodboldbane Niels har 
spillet på– måske ikke lige på grund af et flot 
græstæppe, men p.g.a. at jordbunden på ste-
det altid gjorde banen fantastisk at spille på. 
Og banen kunne faktisk anvendes hele året 
rundt, hvilket var en stor fordel, når fodbold-
banerne i andre klubber var lukket før og i 
forbindelse med sæsonstart.
Senere blev kampene spillet ved Haldum Hin-
nerup Skolen og senere på idrætsanlægget i 
Rønbækcentret.

Træner og bestyrelsesmedlem
Niels har altid været aktiv i HOG både som 
fodboldtræner og som bestyrelsesmedlem 
– var i et par år træner for 1. holdet i serie 3, 
og har i mange år været drenge og junior-
træner.
Han var medlem af bestyrelsen formentlig 
som 18-19 årig i hvert fald før soldaterti-
den. Formanden var på dette tidspunkt Ole 
B. Nielsen.
Efter hjemsendelsen blev han igen medlem af 
bestyrelsen og var kasserer fra 1965 – 1967, 
hvor Erik Pedersen var formand.
Da Niels var bestyrelsesmedlem bestod arbej-
det mest af at afholde baller for at skaffe mid-
ler til foreningsarbejdet. Det var store baller 
på Skovpavillonen og på Hinnerup kro.
Niels har i øvrigt gået i skole i Skolegade i 
Hinnerup (nuværende Ådalsvej) i den byg-
ning, der senere indeholdt bl.a. Skatteforvalt-
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ningen, og som i dag er fjernet for at give 
plads til de nuværende ældreboliger på hjør-
net af Ådalsvej og Fredensgade.
Han kom i lære som købmand hos sin far 
som 14 årig, men gjorde læretiden færdig 
hos købmand Ove H. Sørensen, da denne 
købte købmandsforretningen.
Det er dog ikke købmandsfaget Niels har 
arbejdet i, men derimod træbranchen, idet 

han efter soldatertiden blev ekspedient i Hård 
Træ og Finer med arbejdssted 7-8 år i Skt. 
Annægade, Århus og derefter 25 år i Carl 
Blochsgade, Århus.
Selv efter overgang til pensionisttilværelsen er 
Niels meget aktiv. Han giver gerne en hjæl-
pende hånd til klargøring af fodboldbanerne, 
og han er som omtalt fortsat aktiv old boys 
spiller, og derudover spiller Niels stadig både 

En aktiv Niels de Place i en fodboldkamp mod Hadsten
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Af Niels Berg

For Niels Peter Boye har lokalhistorien altid 
betydet meget, og han har gennem årene 
samlet mange lokalhistoriske klenodier.
For nogle år siden afleverede han det meste 
til Hinnerup Egnsarkiv – her under også det 
materiale, han var i besiddelse af om HOG.

Da han og jeg havde lavet en aftale – hav-
de han imidlertid hentet det materiale, som 
Egnsarkivet var i besiddelse af om HOG 
– herunder også det materiale Niels Peter 
havde afleveret.
Bl.a. en lille plakat – opråb til Hinnerup og 
Omegns Ungdom indbydes herved til et 
møde på Hinnerup Afholdshotel angaaende 
dannelse af en fodboldklub – Torsdag d. 13. 
maj kl. 8, aften, underskrevet komiteen.
Plakaten har ingen årstal, men Niels Peter 
er sikker på, at den er fra 1909 og mødet 
medførte dannelse af Hinnerup Ungdoms- og 
Idrætsforening d. 10. nov. 1909. Foreningen 
fik senere navnet Hinnerup og Omegns Gym-
nastikforening – HOG.
Niels Peter kunne i øvrigt berette, at han ikke 
havde været særlig sportslig aktiv, men han 
spillede dog på HOG.s juniorhold i 1948-
1949. Han var som han selv udtrykker det 
”bestemt ikke en af de bedste”, men han var 
med , og han syntes, at det var sjovt at være 
med.
Han husker, at han blev kaldt ”knokkelen” vel 
fordi han som forsvarsspiller en gang imellem 
knoklede sine modstandere ned.
Han spillede bl.a. sammen med Bruno Mik-
kelsen, en af de 3 brødre Mikkelsen, der alle 
spillede fodbold i HOG gennem mange år og 
alle sønner af Ejner Mikkelsen, som også i sin 
ungdom spillede fodbold i HOG.

Niels Peter Boye Nielsen
Lokalhistorien betyder meget
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Han var med på juniorholdet som i 1948 blev 
amtsmestre og fik en sølvnål i præmie. Han 
holdt med fodboldspillet, da han som ganske 
ung kom ud at tjene på en gård i Søften. Her 
gjorde gårdejeren det klar med det samme, 
at hvis han skulle deltage i det pjat (fodbold-

spillet), så skulle han ikke arbejde for ham.
Niels Peter blev dog bidt af en anden sport, 
nemlig som skytte. Han var kompagniskytte i 
militæret  - Livgarden i 1954 og fik herunder 
skyttemærket i sølv. Var også sergent i Livgar-
den i 1956.
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Af Niels Berg

En gang i foråret 2000 fik jeg i kraft af min 
stilling  som borgmester en henvendelse fra 
Thyge Christensen, Grundfør, idet han bl.a. 
som bindeled med Venskabsforeningen Our-
si-Hinnerup, havde været i Burkina Faso. 
Ved besøget havde den tidligere borgme-

ster i Oursi provinsen i Burkina Faso - Kaliffa 
Ouattara, som havde været på flere besøg i 
Hinnerup, og som kendte mig fra et besøg 
på Rådhuset under et af hans besøg i byen, 
spurgt Thyge, om det var muligt at etablere 
kontakt mellem hans old boys fodboldhold i 
hovedstaden Ouagadougou, og så et tilsva-
rende old boys hold fra Hinnerup. 

Burkina Faso
Gammelt old boys spillertøj er kommet til ære og værdighed i Afrika.

Her ser vi tilfredse old boys spillere fra Ouagadougou i det nye tøj fra HOG 
–Kaliffa  ses i midten med de grønne træningsbukser.
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Ved besøget på Rådhuset var han bl.a. blevet 
informeret om, at jeg stadig var formand for 
old boyserne i HOG, så det var nok anlednin-
gen til hans forespørgsel. 
Thyge Christensen bragte hans ønske videre 
til mig med en forklaring om, at det nok i før-
ste omgang var ønsket om udveksling af af-
lagt spilletøj og andet fodboldudstyr. 
Via HOG.s fodboldafdeling og i særdeles-
hed Henning Bak, lykkedes det foruden noget 
gammelt spilletøj, som jeg selv var i besid-
delse af, at få samlet en hel taske med diverse 
trøjer, nogle bolde og noget andet udstyr, som 
Thyge Christensen fik overbragt. 
Her i foråret 2001 afleverede Thyge tasken til 
Kaliffa i Oursi. 

Billedet dokumenterer tydeligt, at tøjet straks 
blev afprøvet. Det er Kaliffa i de grønne buk-
ser med en “stor” reklame for Hinnerup kro. 
Thyge Christensen har ved hjemkomsten afle-
veret en takkeskrivelse pa fransk, som oversat 
til dansk af Thyge lyder: 
“Det er med stor glæde jeg takker for det ud-
styr, De har foræret vores old boys-hold i Pis-
sy, det kvarter, hvor jeg bor i Ouagadougou 
og det hold, jeg er formand for (Association 
des Anciens Joueurs de Pissy - A.A.J.P). 
Desuden vil jeg benytte denne lejlighed til at 
ønske Dem et godt og lykkeligt nytår 2001, og 
også Deres familie og kolleger, for jeg er klar 
over, hvor stor og ædel en opgave det er at 
stå i spidsen for en kommune med henblik på 
at sikre befolkningens velfærd. Jeg håber, at 
denne kontakt mellem vore klubber kan styr-

kes, så vi kan vise vore børn, at de “gamle” 
stadigvæk har fysisk styrke til at sparke til bol-
den og især skabe stemning af broderligt ven-
skab, og at den, der vedligeholder sin krop 
undgår mange he1bredsproblemer ect.. Kære 
kollega, jeg skal ikke udbrede mig for længe, 
for min ven og bror Thyge kan sige resten. 
Med venlig hilsen til alle - og på gensyn 
- Kaliffa Ouattara.” 
Mon ikke de gamle HOG trøjer er kommet 
til ære og værdighed igen. I hvert fald har de 
gjort glæde
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Af Niels Berg

I Ugebladet for Hinnerup og Omegn kunne 
man d. 24. maj 1945 læse følgende:
”Englændernes besøg i Hinnerup i Pinsen 
blev en stor Oplevelse for Byen og Egnen. Det 
særligt fine Pinsevejr bidrog til at sætte Stem-
ningen op, og alle Flag var hejst.
Besøget var berammet til Kl. 9,30, men længe 
før den Tid, var der en sand Folkevandring til 
den sydlige Bydel. Børnene var alle udstyret 
med Blomster, Bøgegrene og smaa engelske 

Flag. Da englænderne ankom, haglede det 
med Buketter, og Hurraraabene gjaldede.
Den egentlige modtagelse fandt Sted i Kro-
ens Have og var ret formløs. Fru Skolebesty-
rer Vejlby holdt Velkomsttalen paa Engelsk 
og udtalte bl.a.: For os som bor paa Landet 
er der jo ringe Lejlighed til at komme til at 
hilse paa Montgommerys berømte Ørkenrot-
ter, og Glæden over, at en saadan Lejlighed 
nu har budt sig, er derfor saa meget desto 
større. Vi er baade stolte og lykkelige over at 
kunne byde velkommen til jer Soldater, som 

Montgommerys ørkenrotter 
i Hinnerup i 1945
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efter fem lange og mørke Besættelsesaar er 
kommet som vort Lands Befriere, og det er 
vort haab, at I må finde jer vel til Rette her i 
de Dage, vi har den Glæde at have jer iblandt 
os.

Tommyerne kvitterede for Velkomsten med 
Haandklap, og deres Leder Løjtnant Dolien, 
takkede. Efter at Manufakturhandler O. Ob-
bekjær havde motiveret et Leve for Soldater-
ne, blev der serveret en Forfriskning.
Nu tog Autografjægerne fat med stor Energi, 
og en ung Pige opnaaede ikke mindre end 
42 Autografer, hvilket vil sige, at hun havde 
været hele Rækken igennem. Kvarterværterne 
tog sig nu af deres kærkomne Gæster, og der 
paastaas, at Pinsemiddagen mange Steder 
stod på engelsk Bøf.

Om Eftermiddagen gik Folkestrømmen den 
modsatte Vej til Idrætsparken, og her sam-
ledes det største Antal Tilskuere, der nogen-
sinde er set paa Pladsen, hen ved 2000. – Da 
Englænderne viste sig på Banen, hilstes de 
med Haandklap, der gentog sig da en lille, 
lyshaaret Pige overrakte en af Spillerne en Bu-
ket rød-hvide Blomster.
Fodboldkampen var ingenlunde kedelig. Den 
rummede mange spændende og komiske Si-
tuationer. Hinnerup vandt første Halvleg, men 
Englænderne, der som bekendt har Ord for 
altid at vinde een Kamp, nemlig den sidste, 
udlignede stort i anden Halvleg, saa at resul-
tatet blev 7-5 til Englænderne.”

Montgommery’s ørkenrotter klar til 
fodboldkampen

HOG.s fodboldspillere
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Af Jørn Mundus

Jytte Sørensen begyndte at arbejde med 
HOG-projekter i foråret 1974. Det begyndte 
som hjælp til et loppemarked. Her mødte hun 
den daværende kasserer, Leo Larsen. Han 
fortalte om det mildest talt oldnordiske med-
lemskartotek. Han havde modtaget en lille 
kasse med nogle kort i. Det skulle forestille 
et kort for hvert medlem. Men der manglede 
kort, og de var uhyre mangelfuldt udfyldt.

Så begyndte Jytte at hjælpe kassereren med 
at få styr på medlemmerne. Og hun er fak-
tisk fortsat lige siden som HOG’s blæksprutte 
med mange forskellige opgaver. Intet for stort 
– intet for småt.

”Kontakten til HOG kom på en besynderlig 
måde. Min mand, Kai og jeg kom til Hinnerup 
i 1972. Han ville gerne spille badminton, som 
han var vant til. Der blev spillet lidt badminton 
i HH-skolens gymnastiksal. Men det var for-

Blæksprutte gennem 35 år
Jytte Sørensen har været tæt på beslutningerne gennem hele vækst-
perioden

Jytte Sørensen på HOG’s kontor ved Rønbækhallen
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beholdt en lille sluttet kreds med tilknytning til 
skolen. På generalforsamlingen viste Kai inte-
resse for badminton, og straks blev han kon-
taktet af hovedformanden, Arne Trosborg. Så 
kom der for alvor gang i fjerbolden i HOG”, 
fortæller Jytte med et muntert glemt i øjnene.

Ikke penge til driften
HOG var i det hele taget i en miserabel til-
stand, da Arne Trosborg og Leo Larsen kom 
til. Der var ikke penge, så klubben kunne be-
tale udgifterne til den daglige drift. Så de to 
måtte kautionere for en større sum penge. 
Der var heller intet kontor, så alt administrativt 
arbejde foregik i private hjem.

”Jeg sagde altid dengang. Leo og jeg holder 
møde i soveværelset”, smiler Jytte og husker, 
at hun under det store arbejde med admini-
strativt at få klubben rettet op, kun fik symbolsk 
økonomisk støtte til telefon og lokaleleje. Med 
Rønbækhallen i 1976 fik hun et kontor, men 
har hele tiden også arbejdet hjemmefra.
Da Jytte kom til i 74 var der 167 voksne med-
lemmer og 153 børn, hvoraf de 114 spillede 
indendørs fodbold. Antallet stiger i 76/77 
til 368 voksne og 328 børn. Det seneste tal 
er fra 2008, og det siger 1762 medlemmer. 
Heraf kommer de 150 udenfor kommunen. 
Det er primært svømning, som trækker folk 
udefra. Omkring 83/84 var badmintonafde-
lingen den største, men siden slutningen af 
80’erne er det fodbold. I dag kører det hele 
på EDB, det gør det meget lettere, men flere 
opgaver er kommet til.

Meget fin økonomi
”Hver afdeling sørger i dag for medlemslister. 
Men alt det økonomiske med kontingenter, 
restancer, kontakt til banker, oplysninger til 
skat og momsregnskab, hviler fortsat hos mig. 
Sidstnævnte kan være en smule indviklet, for 
mens alle rene idrætsaktiviteter er momsfri, er 
f.eks. sponsor-  og annonce- indtægter be-
lagt med moms”, oplyser Jytte, der som for-
retningsfører er i gang med sin 15. kasserer.

Tidligere var klubben fælles om sommerfester, 
halballer, jubilæumsfester, loppemarkeder,
Hjorteløb m.m. Meget af det eksisterer ikke 
mere. Nu er den slags aktiviteter op til de en-
kelte afdelinger. Men de arbejder også efter 
egne budgetter, hvor evt. over- eller under-
skud overføres til næste års budget.

” I dag har jeg officiel kontortid hver mandag 
17,30-18,30, men jeg er på kontoret fra kl. 
15.00. Medlemmerne kommer dryppende på 
vej hjem fra arbejde. Afdelingerne kommer 
med regninger og bilag. De attesterer selv, 
men jeg betaler og fordeler på de mange 
forskellige konti. Det har tidligere været skralt 
med økonomien, men i dag er den fin i alle 
afdelinger. I 2008 var indtægterne på godt 2 
mio. kr., mens udgifterne kun beløb sig til 1,8 
mio. kr. ”, fortæller Jytte, der ikke går med 
planer om at stoppe.



28 29

Af Søren Eriksen

Regnskabet for 1938-39 viser en omsætning 
på 2.441,91 kr.. Heraf udgjorde udgifterne til 
fodbold og gymnastik henholdsvis 808,77 kr. 
og 219, 40 kr. Hovedindtægtskilden var bal, 
dilettant og foredrag med 1.726,92 kr. 
HOG havde i 1938 – 39 aktiver for 348,70 
kr. Heri indgik bl.a. 1 spand til 2,00 kr., 20 
Hegnspæle til 1,50 kr., 1 fodbold nr. 4 til 
10,00 kr. samt 1 håndbold til 8,00 kr.
Regnskabet for 2008 udviser tilsvarende 
samlede udgifter for godt 1,8 mio. kr. Kon-
tingentindtægterne var på godt 1,1 mio. kr., 
det kommunale tilskud på små, 0,3 mio. kr. 
og sponsorindtægterne udgjorde ca. 0,5 mio. 
kr.

I 2009 ejer HOG
•  Et klubhus ved Haldum Hinnerup Hallen 

med cafeteria og mødelokaler
• Inventar i klubhuset ved Rønbækhallen
•  Et kontor med it-udstyr, printer og fotoko-

piering ved Rønbækhallen
•  Et vaskerum for fodboldafdelingen ved 

Haldum-Hinnerup Hallen
•  En veranda ved omklædningsrummene 

på Rønbækcenteret
• Et tennisanlæg med 3 baner og lysanlæg
•  Lysanlæg på fodboldbanerne ved Hal-

dum-Hinnerup
I regnskabet for 2008 er HOG’s aktiver op-
gjort til 2,0 mio. kr. Egenkapitalen er godt 1,5 
mio. kr. Hertil kommer, at HOG’s rekvisitter er 
forsikret for mere end 0,3 mio. kr.

HOG’s økonomi
HOGs økonomi har udviklet sig kraftigt fra 1930’erne til i dag. 
Det viser noget om udviklingen i HOG.
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Regnskab og budget 2008

�� 

HOGs økonomi har udviklet sig kraf-
tigt fra 1930’erne til i dag. Det viser 
noget om udviklingen i HOG. 

Af søren Eriksen 
Regnskabet for 1938-39 viser en omsætning på 
���������NU���+HUDI�XGJMRUGH�XGJLIWHUQH�WLO�IRGEROG�
og gymnastik henholdsvis 808,77 kr. og 219, 40 kr. 
Hovedindtægtskilden var bal, dilettant og foredrag 
med 1.726,92 kr.  
HOG havde i 1938 – 39 aktiver for 348,70 kr. 
Heri indgik bl.a. 1 spand til 2,00 kr., 20 Hegnspæ-
le til 1,50 kr., 1 fodbold nr. 4 til 10,00 kr. samt 1 
håndbold til 8,00 kr. 
Regnskabet for 2008 udviser tilsvarende samlede 
udgifter for godt 1,8 mio. kr. Kontingentindtægter-
ne var på godt 1,1 mio. kr., det kommunale tilskud 
på små, 0,3 mio. kr. og sponsorindtægterne udgjor-
de ca. 0,5 mio. kr. 
I 2009 ejer HOG 
x� Et klubhus ved Haldum Hinnerup Hallen med cafe-

teria og mødelokaler 
x� Inventar i klubhuset ved Rønbækhallen 
x� Et kontor med it-udstyr, printer og fotokopiering 

ved Rønbækhallen 
x� Et vaskerum for fodboldafdelingen ved Haldum-

Hinnerup Hallen 
x� En veranda ved omklædningsrummene på Røn-

bækcenteret 
x� Et tennisanlæg med 3 baner og lysanlæg 
x� Lysanlæg på fodboldbanerne ved Haldum-

Hinnerup 
I regnskabet for 2009 er HOG’s aktiver opgjort til 
����PLR��NU��(JHQNDSLWDOHQ�HU�JRGW�����PLR��NU��+HU�
til kommer, at HOG’s rekvisitter er forsikret for me-
re end 0,3 mio. kr. 
 

Regnskab og budget 2008 

HOG’s økonomi  
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Paa Bankbog v. forrige Opg0re1se

Kassebeh01dning" 11

54.42
3.38

K0rsel og Rejsegodtg0relse

Dommerhonorar

Kontingenter

Entreindtmgter v. Fodboldkampe

Leje af Baner

Udgifter ti1 Bolde og desl.

Indkomne Kontingenter

Diooter

232.22
131.40
100.40

209.03

79.47

Leje af Gymnastiksa1

Honorar ti1 Lrererinde

Tilskud fra Kommunen

Baller samt Dieletantforestilling
----------~----------------------

150.00

69.40

Indtregt v. Bal,Dieletant og Foredrag

Musik

1726.92
520.00
135.20
139.35
42.00
50.00
21.40

163.77
153.00
42.50

111·42

31.92
3.1~

2441.91 2441.~1

:ek_~a·i ner til Scenen

~=~tS&: og K0rsel

2e~~&~ g Anoncer

~:~=a~~~~~=Lorar og Koda

OvenS~Eae~Qe~e5T~~: E= ~ ~ver ~~s=melse med Foreningens B0ger,som vi

har revideret. De opf0r~e 3e~~:~~ ===3 _ilstedevrerelse har vi kontroleret.
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Af Birger Andersen

Regnskabet kun-
ne ikke se meget 
finere ud. Det var 
ganske vist ikke 
de store beløb, 
der prægede ko-
lonnerne i regn-
s k a b s b o g e n , 
men det passede 
på en prik. Ned 
til sidste decimal.
Jo, der var orden 
i sagerne, da Leo 
P. Larsen efter ge-
neralforsamlin-
gen i 1974 over-
tog posten som 
kasserer i HOG.
Der skulle imidlertid ikke gå lang tid, før Leo 
Larsen og de øvrige medlemmer i den nye 
bestyrelse fandt ud af, at det ikke så helt så 
tilforladeligt ud, som regnskabet viste.
Ikke fordi der var taget af kassen eller på no-
gen måde svindlet med klubbens penge. Ind-
tægterne havde bare ikke været store nok til 
at dække udgifterne, men det fremgik ikke af 
regnskabet.

Når regnskabet alligevel passede, så hang 
det sammen med, at regningerne – altså ud-

gifterne – først fandt vej til regnskabet efter-
hånden, som de blev betalt. Indtil da blev de 
blot lagt til side.
”Problemerne med økonomien kom frem 
i lyset, da vognmanden (Poul Eriks Busser i 
Hadsten) henvendte sig for at få sit tilgodeha-
vende. Fik han ikke det, var det også slut med 
at køre med vores spillere, og det var der vel 
heller ikke noget at sige til,” fortæller Leo P. 
Larsen.
Kaution
”Men det var en streg i regningen, og med 
starten på fodboldsæsonen nært forestående, 
så skulle der findes en hurtig løsning. Der 
var ikke tid til at lave store arrangementer, 
som kunne skaffe penge i kassen. Der skulle 
handles her og nu, men de lokale pengein-
stitutter var ikke umiddelbart indstillet på at 
låne klubben penge. For at løse de økonomi-

Regnskabet passede på en prik
Men bestyrelsen måtte alligevel ud på lånemarkede

Regnskabet så fint ud, 
men det varede ikke 

længe, før Leo P. Larsen 
som ny kasserer i 1974 

fandt ud af, at der mang-
lede penge til at betale 

alle regninger.
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ske problemer måtte bestyrelsesmedlemmer-
ne personligt kautionere for en kassekredit i 
Sparekassen,” siger Leo Larsen.
Kassekreditten var på 13.000 kr., og selvom 
det måske ikke lyder af meget i dag, så ville 
det nok have gjort ondt i bestyrelsesmed-
lemmernes private økonomi, hvis de skulle 
have betalt af egen lomme. Beløbet svarer til 
80.000-100.000 kr. i dag.
Men det blev heller ikke nødvendigt at tage 
kautionsforpligtelsen i brug. Omkring halvan-
det år efter, at kassekreditten var blevet opret-
tet, var HOGs økonomi også kommet på ret 
køl igen, og bestyrelsens kautionsforpligtelse 
blev ophævet.

Stram styring
Balancen i klub-
bens økonomi 
kom imidlertid 
ikke af sig selv. 
Med den nye for-
mand Arne Tros-
borg i spidsen 
blev der indført 
en stram styring 
af økonomien. 
Ikke mindst i for-
bindelse med 
klubbens som-
merfester, som 
efter manges op-
fattelse havde væ-
ret en ren guldgrube. ”Guldet” var imidlertid 
løbet ud sammen med fadøllet til de mange 

frivillige hjælpere, der gav deres bidrag til at 
afvikle festerne.
”Der var tradition for gratis øl til hjælperne, 
men antallet af hjælpere var steget voldsomt, 
og der var efterhånden en del hvis hjælp mest 
bestod i at smage fadøllet til. Mens andre 
knoklede, så var der desværre nogle, der be-
tragtede det som en selvfølge, at der var fri 
bar. Det havde slugt overskuddene, og det var 
selvfølgelig uholdbart,” siger Leo P. Larsen.
”Det blev der sat en stopper for med et point-
system, hvor de forskellige opgaver blev be-
lønnet med ølkuponer afhængigt af opgavens 
karakter. Det var kun formanden, der havde 
bemyndigelse til at uddele kuponer, og der-
med begyndte den store omsætning fra fe-
sterne også at udmønte sig i overskud,” lyder 
det fra Leo P. Larsen. 

Da Arne Trosbiorg i 1974 
blev formand for HOG, 

blev der strammet kraftigt 
op på økonomien.
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Af Birger Andersen

Selvom det efterhånden er mange år siden, at 
der blev spillet fodbold og dyrket idræt på det 
gamle stadion for enden af Storegade, så bi-
drager de gamle baner stadig til de sportslige 
udfoldelser i HOG. Nu i form af økonomiske 
bidrag fra Hinnerup Idrætsparkens Fond af 
27. marts 1979.
Siden de første donationer fra fonden i 1982 
har HOG sammenlagt modtaget omkring en 
halv million kr. Dermed er HOG også den 
forening, der sammenlagt har fået flest penge 
fra Idrætsparkens Fond, men set i lyset af, at 
HOG også er langt den største forening i Hin-
nerup, så er det vel også ganske naturligt.
Der er dog også gavmildt delt ud af fonds-
penge til en række andre foreninger i Hinne-
rup. Og i den sammenhæng skal ”Hinnerup” 
tages helt bogstaveligt. Selvom det ikke direk-
te fremgår af vedtægterne, så har fondsbesty-
relsen indtil videre afvist ansøgninger fra for-
eninger i nabobyerne. Tilskuddene har holdt 
sig indenfor Hinnerups bygrænse.
Beløbenes størrelse varierer fra år til år, af-
hængigt af indtægterne fra fondskapitalen, 
og HOG modtog i 1984 30.000 kr. som bi-
drag til etablering af tennisbanerne ved Røn-
bækhallen og det er et af de største beløb, 
klubben har modtaget på et år.

De seneste to år har HOG imidlertid ikke fået 
penge fra Idrætsparkens Fond, men det er 
der heller ikke andre foreninger, der har. Den 
økonomiske nedtur har også sat sine spor på 
fondens indtægter, og der har ikke været pen-
ge til udlodning uden at tære på kapitalen.
Det økonomiske grundlag for fonden blev 
lagt, da Århus Amt købte det gamle stadion 
til byggeri af Hinnerup Kollegiet. Overskud-
det ved salget blev på 400.000 kr. til de fire 
foreninger, som i fællesskab ejede området. 
HOG, Hinnerup Grundejerforening samt Hin-
nerup Borger- og Haandværkerforening blev 
enige om at lægge deres andele i Idrætspar-
kens Fond, mens Arbejdernes Fællesforening 
besluttede at oprette sin egen fond – 1. Maj 
Fonden – for sin fjerdedel.
Det gamle stadion blev indviet i 1935, og det 
blev dermed til omkring fire årtier som spor-
tens mekka i Hinnerup. De seneste dog mest 
til træning og legeplads for byens børn.

Fondspenge til sporten
HOG har også haft glæde af det gamle stadion efter salget 
til Århus Amt i 1979
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Bankorotterne – en vigtig familie
Den sammentømrede lille flok har gennem de 41 år, de har eksisteret, 
støttet ungdomsarbejdet i HOG med over to mio. kr.
Af Jørn Mundus

72, 16, 37, 13….Tallene kommer klart, tyde-
ligt, rytmisk og i et ensartet, jævnt tempo.

Så er der atter bankospil på Hinnerup Kro, 
som der er ca. 50 af årets 52 mandage. Op-
råberen er Hans Peter Krupsdahl, som han 
har været det i nu 28 år. Han er en del af den 
faste stab af HOGére på godt et dusin men-
nesker – kaldet BANKOROTTERNE – som får 
det hele til at glide for at tjene penge til klub-
bens ungdomsarbejde. Bankospillene har i år 
41 års jubilæum og har gennem årene støttet 
HOG med over to mio. kr. Alene i 2008 var 
overskuddet 58.900 kr. – et ikke uvæsentligt 
beløb

Peter Jensen, Århusvej 28, der sammen med 
hustruen Aase fortsat er meget aktive i arbej-
det, fik efter et besøg i Hammel, hvor han var 
inviteret til banko, ideen. Han henvendte sig 
til den daværende hovedformand, håndbold-
spilleren Erik Pedersen, som syntes, det var en 
god ide. Udstyret med 1.000 kr. af klubbens 
penge gik Peter Jensen i gang. De første par 
år gav det underskud, men siden har der ude-
lukkende været sorte tal på bundlinjen.

120-125 spillere hver gang
” Vi begyndte med banko om vinteren på kro-
en og om sommeren i Skovpavillonen – det 
nuværende fritidscenter – men sidstnævnte 
var under meget vanskelige forhold p.g.a. 
de mange lokaler. Så der skulle bruges ad-
skillige personer til at råbe tallene videre til 
de forskellige lokaler. Vi var alle fuldstændig 
hæse efter en bankoaften. Derfor er det hele 
nu koncentreret på kroen hele året ”, fastslår 
Peter Jensen, der i dag har ansvaret for pla-
desalget og derfor kender de fleste spillere 
– og deres vaner.

Bankorotterne klar til kamp. Forrest fra 
venstre Peter Jensen, Hans Peter Krups-
dahl, Leif Dall og Hans Hald Sørensen. 
Bagerst fra venstre Grethe Krupsdahl, 
Ditte Jensen, Aase Jensen, Vera Hald 

Sørensen, Grethe Dall og Jan Pedersen
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Det er rigtigt mange gengangere, som hver 
mandag finder vej til Hinnerup Kro, hvor de 
holder meget af den hyggelige og intime at-
mosfære.  Der plejer at komme 120-125 tro-
faste spillere. Det er ikke kun folk fra Hinnerup 
og omegn. Alle de omkringliggende småbyer 
er rigt repræsenteret – ja, sågar også Århus, 
Randers og Horsens. I starten var præmierne 
kød- og købmandsvarer, Men i dag er det 
primært kolde kontanter. Der er præmier for 
10.000-12.000 kr. hver gang, så der skal en 
pæn omsætning til for at holde skindet på næ-
sen. Det er sidespil, amerikansk lotteri m.m., 
som er det mest givtige.
”Det kan kun lade sig gøre, fordi holdet om-
kring banko er en fasttømret, trofast skare, 
som gennem mange år har holdt sammen 
i gode som dårlige tider. Vi er efterhånden 
svejset sammen til en rigtig familie, hvor vi ses 
privat til familiære festdage o.s.v. Det er selv-

følgelig også en stor fordel for kontinuiteten 
og sammenholdet, at de fleste ægtefæller er 
integreret i arbejdet”, fremhæver Hans Peter 
Krupsdahl, der glæder sig til hver mandag af-
ten, selvom han nu har været med i over 30 
år.

Morsomme historier
Der er talrige hyggelige og morsomme histo-
rier fra bankospillene i Hinnerup.
Peter Jensen husker f.eks.: ”Hver mandag 
kom Tom fra Risskov – en født optimist og al-
tid i godt humør. En aften meddelte han, at 
han ikke kom et stykke tid, da han skulle have 
sat sit ben af lige under knæet. Men han ville 
snart vende tilbage. Der var kun et problem. 
Han skulle være i kørestol et stykke tid. Det 
blev løst, da vi bar ham ind, så han kunne 
deltage. Senere meddelte han, at han ville 
være væk i 14 dage, for han skulle have et 
nyt ben og lære at gå på det uden krykker. 
Men han vendte hurtigt tilbage og kommer 
fortsat”.
Hans Peter Krupsdahl blev virkelig imponeret: 
”En dame fra Hadsten skulle fejre sin 80 års 
fødselsdag. Sidst på eftermiddagen meddelte 
fødselaren myndigt, at nu måtte gæsterne 
forlade festen, for hun skulle til bankospil i 
Hinnerup”.

Men sådan er der mange rigtig positive min-
der hos de driftige Bankorotter, som gerne 
skulle kunne fortsætte i mange år endnu…Så er der rigtig gang i bankospillet på 

Hinnerup Kro.
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Af Birger Andersen

Hvad gør vi nu?  Hovederne blev lagt i blød 
for at rette op på klubbens skrantende øko-
nomi, da HOGs bestyrelse i 1974 måtte ud 
på lånemarkedet for at få penge til den dagli-
ge drift. De kreative tanker resulterede blandt 
andet i Hjorteløbet, som i bogstaveligste for-
stand blev en løbende succes.

Med start fra Skovvej ved den gamle skovpa-
villon – området, hvor Hinnerup Fritidscenter 
nu ligger – blev løberne sendt af sted på det 
første Hjorteløb Kristi himmelfartsdag 1974, 
og det blev starten, på en ny tradition, som 
holdt i 25 år.
Med Hjorteløbet kom HOG med på motions-
bølgens start, og Kristi himmelfartsdag var 
tilsyneladende et godt tidspunkt. Det kulmine-
rede ikke med andre motionsløb i det østjyske, 
og selvom det var et motionsløb, så tiltrak det 
også flere konkurrenceløbere.
Den 5,7 km. lange rute gennem Frijsenborg-
skoven var måske ikke den store udfordring 
for konkurrenceløberne, men de tog ofte tu-
ren en ekstra gang. For alle var det imidlertid 
en flot tur i den nyudsprungne bøgeskov.

Det var dog ikke kun løbere, der fandt vej til 
startstedet ved ”Bambi”, som den gamle skov-
pavillon dengang hed. Løbet udviklede sig til 
en folkefest med masser af tilskuere, der hyg-
gede sig mens løberne svedte på skovstierne.

Trængsel ved starten
Det første år deltog godt 200 løbere, men an-
tallet voksede fra år til år, og omkring 1980 
var der tæt på 1000 deltagere, og endnu flere 
mødte op som tilskuere. Det gav trængsel ved 
starten. Både på vejen, hvor løberne kæm-

En løbende succes
Hjorteløbet dannede i mange år ramme om en folkefest 
ved den gamle skovpavillon 
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pede for at komme frem, og på fortovet, hvor 
tilskuerne stod som sild i en tønde.
Det skæppede i kassen, og samtidig fik klub-
ben et klart bevis på byens opbakning. Ikke 
blot i kraft af de mange mennesker, der skab-
te folkefesten, men også kraft af de mange 
frivillige hjælpere, der var en forudsætning for 
at afvikle løbet. Mere end 50 frivillige hjæl-
pere var i sving i forbindelse med løbet.
”Vi gik aldrig forgæves, når der var brug for 
hjælp, og det gjorde det også nemmere at få 
skabt balance i økonomien,” siger Leo P. Lar-
sen, der var med til at starte Hjorteløbet.

Efterhånden kom der flere motionsløb til, og 
det kunne mærkes i Hinnerup. I slutningen af 
1980erne faldt deltagertallet kraftigt, og i for-
søget på at skabe fornyet interesse for løbet 
blev der hægtet en 12 km. rute til, og starten 
blev flyttet til Rønbækcentret. Men dermed mi-
stede begivenheden den intimitet, der havde 
skabt folkefesten ved Bambi, og det blev be-
gyndelsen til enden på traditionen. I 1999 
blev det sidste Hjorteløb afviklet. Det blev så 
afløst af Hinnerup-Løbernes gadeløb. 
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Af Birger Andersen

Med Rønbæk Stadion er fodbolden kommet 
tilbage til området, hvor nogle af fortidens 
store lokale fodboldbrag blev udkæmpet. In-
den fodboldbanerne for enden af Storegade 
blev taget i brug i 1936, havde fodboldspil-
lerne flere tilholdssteder. Alt afhængigt af, 
hvad HOG kunne blive enig med forskellige 
landmænd om.

Det kommer til udtryk i en samtale 
mellem Erik Videsen og Frode Knudsen, 
som begyndte at spille fodbold i HOG om-
kring 1930, da han var syv år.
”Jorden hørte til Bækgaarden, som dengang 
var ejet af Valdemar Thomsen, og banen lå 
nogenlunde der, hvor Rønbækhallen i dag 
ligger. Det har vel været fra 1933. Før den 
tid, sandsynligvis i 1931-32, blev der spillet 
på Mikkel Peters jord ved Århusvej. Det om-

Omflakkende tilværelse
Skiftende tilholdssteder for fodbolden i Hinnerup
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råde, hvor Bøgevej ligger,” fortæller 
Frode Knudsen.
Det var et spørgsmål om at finde 

en nogenlunde flad og plan mark og 
så ellers nå til enighed med ejeren om 

prisen for at leje jorden. Men det var ikke al-
tid lige let, og så måtte der findes alternative 
løsninger. Den gamle markedsplads blev så-
ledes alternativet omkring 1930.
”Man havde vel ikke kunnet blive enig med 
bønderne om jord til en fodboldbane, og så 
blev markedspladsen taget i brug – det er det 
område, hvor fritidscentret nu ligger. Men i 

1935 gik man så i gang med at anlægge sta-
dion for enden af Storegade.”

Epokegørende 
Det var en epokegørende beslutning, og lo-
kale fodboldinteresserede i alle aldre gav en 
hjælpende hånd til det store arbejde med at 
anlægge det nye stadion. Frode Knudsen og 
mange andre af byens børn var også i aktion. 
Blandt andet med at samle sten på arealet, 
inden græsset blev sået. Det var i 1935, og så 
blev der ellers ventet med længsel, indtil det 
nye stadion kunne tages i brug i 1936.
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Dermed havde fodbolden i Hinnerup ende-
lig fået et fast tilholdssted. Slut med fodbold 
på forskellige marker udenfor byen. Marker, 
hvor der af og til også skulle dribles mellem 
kokasserne. Selvfølgelig meget bedre end in-
genting, men det var en fantastisk forbedring 
med de nye baner tæt på byens centrum.
Nu var hjemmebanen lige omkring hjørnet, 
men det kunne være en lang og besværlig 
tur, når der skulle spilles på udebane. Frode 
Knudsen har været kørende med såvel heste-
vogn som lastbil til kampe på udebane, og 
ofte foregik turen på cykel. Frode Knudsens 
længste cykeltur for at spille fodbold gik til 
Dronningborg – en tur på omkring 30 km. 
Hver vej.
”Det kunne da godt være lidt hårdt, men så-
dan var vilkårene, og det tænkte vi vel ikke vi-
dere over. Sådan var det, og vi var glade, når 
vi blev kørt på ladet af en lastbil, selvom det 
vel ikke var helt lovligt,” siger Frode Knudsen, 
og mindes engang, hvor de måtte tage tu-
ren fra Viby til AGFs baner på Fredensvang til 
fods, da lastvognen blev stoppet af politiet.
”Men det skyldtes nu ikke, at vi sad på ladet. 
Årsagen var, at chaufføren havde glemt sit 
kørekort. Han måtte tage turen til Hinnerup 
efter sit kørekort, mens vi andre kunne nøjes 
med at gå til Fredensvang. Da vi var færdige 
med at spille, havde chaufføren fået fat på 
sit kørekort, og hele hjemturen blev klaret på 
ladet af lastvognen,” Siger Frode Knudsen.
Atletik og gymnastik
Dengang var fodbolden også den idræts-
gren, der havde den største tilslutning i HOG. 

Om vinteren var der en del, som 
dyrkede gymnastik, og der blev 
spillet lidt, ligesom der efter krigen 
i 1945-46 også kom atletik på pro-
grammet.
”Det var jo god træning, og det var da også 
meget spændende at prøve de forskellige at-
letikdiscipliner og tage idrætsmærket,” siger 
Frode Knudsen, som tog flere mærker i den 
periode.
Frode Knudsen spillede sin sidste fodbold-
kamp i 1952, og var således aktiv mere end 
20 år. En periode med mange gode oplevel-
ser, men den største var nok, da han i 1945 
var med på holdet, der spillede mod de en-
gelske soldater.
”Der var sort af mennesker på stadion, og 
selvom vi tabte, så var det en fantastisk op-
levelse. Der har aldrig været så mange men-
nesker på stadion som til den kamp,” slutter 
Frode Knudsen.

Frode Knudsen
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”Det lå dejligt tæt på, og i sommerhalvåret 
tilbragte jeg rigtig mange timer på stadion. 
Ligesom en meget stor del af byens øvrige 
drenge, og hvis vi ikke spillede fodbold, når 
vi havde fri, så legede vi i skoven. Men fod-
bolden var helt klart det vigtigste.”
Flemming Mikkelsen – af mange måske bedre 
kendt som Flemming Slagter – var i adskillige 
sæsoner en særdeles målfarlig angriber for 
HOG. Både som dreng og som senior, men 
han har ikke styr på, hvor mange mål, det 
blev til i hans 35 år som aktiv på den lokale 
fodboldscene.
Da han som 39-årig spillede sin sidste sæson 
som senior blev det til 37 mål, og han sluttede 
således med maner. Han var dog ikke helt 
færdig med at lade højrebenet lyne for HOG, 
men fortsatte i et lidt mere adstadigt tempo 
som old boy.
Det seneste par år af sin aktive karriere spil-
lede Flemming Mikkelsen på 2. holdet, men 
han var i mange år også topscorer for klub-
bens 1. hold, som i de første år af hans se-
niortid spillede i mellemrækken, som vel sva-
rer til det, der i dag hedder serie 1.

Loyalitet
Flemming – født i 1938 – var den mellemste 
af slagtermester Ejnar Mikkelsens tre drenge. 
Storebror Bruno og lillebror Henning fandt 
også vej til fodboldbanerne, og sammen med 
de Place-brødrene var de i mange år grund-
stammen på HOG.s bedste fodboldhold.
Talentfulde spillere, som sandsynligvis også 
kunne have spillet på højere rangerende hold, 
men man skiftede ikke uden videre klub. Det 
kunne blive aktuelt, hvis man flyttede, men el-
lers var man loyal overfor HOG.
”Det var ikke noget, vi snakkede om. 
Det lå i luften, at man ikke bare skiftede 
klub,” fortæller Flemming Mikkelsen, som 

Slagteren med det farlige højreben 
HOG spillede i mange år en væsentlig rolle i Flemming Mikkel-

sens liv, og selvom der var følere fra andre klubber, kunne han 
ikke drømme om at skifte. 

”jamen er det ikke Hinnerup?” Under en 
af old boys turene til Skagen blev spiller-
ne fra Hinnerup mødt af Erik Plovgaard, 

som trænede HOG i 1955-56.
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også fik følere fra andre klubber. Men det 
kunne de godt have sparet sig.
”Det var helt udelukket, at jeg skulle skifte 
klub. Min far var HOG-mand om en hals, og 
han var blevet stik tosset, hvis jeg havde skiftet 
til en anden klub. Alene derfor var det ikke 
noget, der indgik i mine overvejelser, men jeg 
tror heller ikke, at jeg alligevel ville have skif-
tet til en anden klub.”
”HOG har spillet en væsentlig rolle i mit liv. 
Først og fremmest på fodboldbanen, men jeg 

har også spillet både badminton 
og håndbold. I mange år var mit 
liv koncentreret om tre ting. Fami-
lien, forretningen og fodbolden,” si-
ger Flemming Mikkelsen, der som 25-
årig blev selvstændig slagtermester. Han drev 
slagterbutikken i Handelsgården, indtil han 
gik på pension.

Store forandringer
Et væsentligt element i fodboldspillet er sta-
dig den lille runde bold, men der er sket store 
forandringer, siden Flemming Mikkelsen be-
gyndte at spille fodbold i 1942. Blandt andet 
er bolden blevet mere regelmæssig rund. Og 
fodboldstøvlerne har også gennemgået mar-
kante forandringer.
De gamle læderbolde med slange og snøre 
kunne have mærkværdige faconer. Men helt 
runde var de sjældent. Ofte var de en smule 
ovale, og ved snøren var der altid en lille puk-
kel, som var ualmindelig ubehagelig at ram-
me, når man headede.
Spil i regnvejr med datidens læderbolde var 
også et kapitel for sig. Selvom boldene blev 
smurt ind i læderfedt, så sugede de alligevel 
vand til sig og blev tunge som bare pokker. 
For små knægte var det næsten som at sparke 
til sten. I dag er der støvler i mange afskyg-
ninger med faste knopper eller skrueknopper, 
som kan skiftes efter banens beskaffenhed. 
Indtil omkring 1960 blev knopperne på fod-
boldstøvlerne sømmet fast, og der kunne af 
og til være et lille søm, der sad og gnavede 
under foden.

Flemming Mikkelsen (til venstre) og 
Erik Plovgaard fik sig sig en hyggelig 

snak om gamle dage.
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Fodbold er Danmarks nationalsport. Det er 
der ingen tvivl om, og i HOG er det da også  
den sportsgren, som altid har haft den største 
tilslutning. I jubilæumsåret har klubben om-
kring 650 fodboldspillere i alderen fra fire år 
og til omkring 70.
En kraftig stigning i medlemstallet er en na-
turlig følge af den enorme vækst, Hinnerup 
har haft de seneste 40 år. For tilflytterne har 
fodbolden været en hurtig vej til at skabe kon-
takter i deres nye hjemby. Der er skabt mange 
venskaber ved sidelinjen, når forældre har 
fulgt deres fodboldspillende børn, og det har 
givet klubben et nyt rekrutteringsgrundlag i 
arbejdet for at skaffe nye ledere.

Godt for integrationen
Det har været godt for ”integrationen”, og 
skellene mellem tilflyttere og HOG-tilhæn-
gere, der er vokset op i byen, udviskes på si-
delinjen, når der heppes på de gule. Selvom 
psykisk og social integration lykkes til fulde, 
så kan det til tider knibe med at få den sprog-
lige integration til at følge trop. Det er en af 
de mest markante HOG-ledere gennem de 
seneste 40 år et tydeligt bevis på.
Svend Ove Erenbjergs fynske opvækst for-
nægter sig ikke. Der er stadig musik i stem-

men, selvom det efterhånden er 55 år siden, 
han forlod barndommens fynske land med 
udgangspunkt i landsbyen Freltofte, som 
også dannede ramme om komponisten Carl 
Nielsens barndom.
Vejen til Hinnerup gik over Sjælland, hvor han 
havde et par år som målmand i Sjællands-
serien. Herfra gik turen til Århus, hvor han 
mødte Hinnerup-pigen Anna, som var den di-
rekte årsag til, at Svend Ove Erenbjerg kom til 
Hinnerup. De blev gift i 1958, og de seneste 
40 år har parret boet i Hinnerup, hvor Svend 
Ove hurtigt blev et kendt ansigt såvel som en 
kendt stemme.
Han har aldrig været bange for at give sin 
mening til kende, og han kom hurtigt ind i le-
derarbejdet i HOG., hvor det i første række er 
fodbolden, der har haft glæde af den humør-
fyldte fynbos arbejde. Og spørger man Svend 
Ove, hvad han selv har haft ud af sin indsats 
i HOG, så fornægter hans ironiske sans sig 
heller ikke.
”Det har taget stort set al min fritid i adskillige 
år, så jeg har ikke haft tid til at gå og lave 
ulykker andre steder,” lyder det med et skævt 
grin.
”Fodbold har altid været min store interesse, 
og jeg har haft stor glæde af at være med i 
HOG. Ellers havde jeg vel ikke brugt så man-
ge timer på det. Der har selvfølgelig også 
været opgaver, som har været knap så spæn-

Fynboen er blevet integreret
Men Sven Ove Erenbjergs fynske barndom skinner stadig 

klart igennem på sproget 
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dende. Men tingene skal jo laves, og derfor 
har det været helt naturligt at få det ordnet,” 
siger han.

Fast på sidelinien
Svend Ove Erenbjerg var formand for fod-
boldafdelingen fra 1974 til 1986, og han 
fungerede samtidig som holdleder og kamp-
fordeler, ligesom han i mange år sørgede for 
kridtstreger på fodboldbanerne. Arbejdet som 
holdleder, kampfordeler og kridstregerne fort-
satte han med efter, at han i 1986 blev afløst 
af Magnus Nielsen på formandsposten.
Som holdleder og tilskuer kunne Svend Ove 
til tider have svært ved at holde sig på den 
rigtige side af kridtstregerne, og det er i ti-
dens løb blevet til en del hævede pegefingre 
fra dommerne til HOGs fynske stemme.
I dag holder Svend Ove Erenbjerg en noget 
lavere profil i forhold til HOG. Men han sør-
ger dog stadig for, at der er åbent i kiosken 
i klubhuset, når old boys er i aktion. Og så 
tager han også jubilæerne med. Som for-
holdsvis nygift var han med til HOGs 50 års 
jubilæum, og da klubben fejrede 75 års jubi-
læum var han med som fodboldformand.

Belønning
Svend Ove Erenbjerg har også fået flere syn-
lige beviser på, at hans indsats for fodbolden 
og HOG er blevet værdsat fra flere side. Han 
er blevet hædret med JBUs sølvnål, og i 1999 
blev han som den første fra HOG hædret med 
DBUs sølvnål en hæder, der også giver gra-
tis adgang til Danmarks landskampe. Des-

uden var han med i firkløveret, da 
HOG i 2000 udnævnte klubbens 
første æresmedlemmer. De andre 
var Henning Bak, Kresten Jensen og 
Niels Kjærgaard.
Det er imidlertid ikke kun sportens verden, 
der har belønnet Svend Ove Erenbjerg for 
hans store arbejde i HOG. I 1990 blev Svend 
Ove Erenbjerg belønnet med Hinnerup Kom-
munes Kulturpris for hans store indsats for det 
lokale idrætsliv.

Svend Ole Erenberg hædres af DBU
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Han har spillet pokalfinale i Idrætsparken i 
København, og han har vundet både bron-
ze og sølv som målmand for FC Midtjylland. 
Anders Rasmussen startede sin professionelle 

fodboldkarriere i Horsens. Herfra gik turen til 
FC Midtjylland, hvor han var i godt seks år, 
og efter et halvt år i Viborg er hans fodbold-
rejse foreløbig endt i AGF. Men den begyndte 
i HOG.

Fra HOG til superligaen
Anders Rasmussen fik sin første fodboldopdragelse i HOG

Anders Rasmussen står for skud
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”Selvom det efterhånden er mange år siden, 
at jeg spillede i HOG, så er det stadig her, jeg 
har min rod. Det var her, jeg fik min første 
fodboldopdragelse, og klubånden i HOG har 
været med til at forme mig som menneske. 
Det er der slet ingen tvivl om, og mange af 
mine venner er fra min HOG-tid,” siger An-
ders Rasmussen.
Han gik i skole på Haldum-Hinnerup skolen, 
og fodboldbanerne ved skolen blev hans an-
det hjem. Sammen med skolekammeraterne 
tilbragte han en stor del af sin fritid her. Hans 
ambitioner og talent rakte imidlertid videre 
end til serie-fodbold, og som junior tog han 
springet til AGF.
Sideløbende med fodboldspillet i den traditi-
onsrige århusianske klub blev han butiksud-
dannet i den daværende Spar-butik i Hinne-
rup. Siden blev det til et par år som sælger, 
men til stadighed med håbet om at blive pro-
fessionel fodboldspiller. Den mulighed kom, 
da han for cirka ni år siden fik et tilbud fra 
Horsens.
”Jeg var på det tidspunkt 24 år, så det er lidt 
sent, at jeg er kommet i gang med min pro-
fessionelle karriere. Men jeg har ikke et øje-
blik fortrudt, at jeg tog springet, og jeg synes 
også, at jeg har fået en rimelig god karriere. 
Også selvom jeg for øjeblikket må tage til tak-
ke med tjansen som 2. målmand i AGF. Så-
dan er vilkårene, og jeg vil selvfølgelig gribe 
chancen, hvis jeg får den,” siger Anders Ras-
mussen, som regner med, at han har mindst 
tre-fire sæsoner tilbage på topplan.

”I alle årene som professionel fod-
boldspiller har jeg boet i Århus, og 
det er blevet til mange kilometer på 
landevejene for at passe træning og 
kampe i henholdsvis Horsens, Herning 
og Viborg. Derfor passer det mig også fint, 
at jeg nu spiller i AGF. Århus er jo også dejlig 
tæt på Hinnerup, hvor jeg stadig har en stor 
del af mine venner og familie, ligesom min 
kone også kommer fra Hinnerup. Lotte Fisker 
hedder hun – og hende har jeg i øvrigt også 
fundet gennem HOG,” Siger Anders Rasmus-
sen.


