
Veteranen
SIFA Idrætshistorisk Samling • Nr. 20 • December 2022

• Bowlingspilleren Jette Hansen, Stenhuset, 
Aalborg, leverede i 1985 en “Messi” da hun blev
kåret som verdens bedste inden for sin idrætsgren:
“Bowler of the Year”, som den første og hidtil
eneste dansker.

• Vi mindes både ikonet “SAM”, der døde for 25 år 
siden og “bokseprofessoren” Børge Krogh, der 
nyligt afgik ved døden... 

• Vi gratulerer en spillevende “pige” når AKG – 
Aalborg Kvinde Gymnastikforening fylder 100 år

• Hvor tager man hen, når man er idrætsnørd, lever 
af det, lever i det - eller bare er til 100% idræt:
Man tager til IDRÆTSMØDET i Aalborg.
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Selv om starten
af året 2022 sta-
dig var præget af
Corona-restrik-
tioner og frygt
for, at der skulle
opstå nye varian-
ter, eller at syg-
dommen i det
hele taget skulle
blusse op igen, så

må det siges, at normale tilstande efter-
hånden igen har indtaget SIFA Idrætshi-
storiske Samling, og det allermeste går
igen sin vante gang – med åbning for gæ-
ster hver onsdag eftermiddag.

Idrætshistorisk Samling har nu i snart 12
år holdt til på Harald Jensens Vej, hvor der
heldigvis igen er begyndt at komme gæster
forbi i åbningstiden, hver onsdag eftermid-
dag fra klokken 13-16. 
Også uden for denne åbningstid er det igen
muligt at besøge Samlingen for grupper af
interesserede enten fra idrætsforeninger
eller fordi de på anden vis har interesse i
at se, hvad vi kan byde på. Der kan ringes
og aftales et besøg.  
Samlingen har på mange måder rigtig
gode forhold, og en fantastisk placering,
som nabo til Aalborg Stadion. 
I løbet af

Corona-nedlukningen gennemgik huset en
grundig og tiltrængt facadereno- vering –
nu mangler vi næsten bare at få dø-
rene malet!

Og i det forløbne efterår var turen så kom-
met til afhjælpning af vores store proble-
mer med vandindtrængning i kælderen,
hvor et par medarbejdere sammen havde
lagt en masse kræfter i at få ordnet især ét
af gulvene, men nu har der været gravet
op udefra, og vi har fået tætnet soklen, så
indtil videre ser det ud til, at vi er fri for
yderligere vandindtrængning.

Men selvom dette har hjulpet godt, ER det
stadigvæk hos både medarbejdere og sty-
relse et stort ønske på et tidspunkt at finde
nye, mere tidssvarende rammer – helst i ét
plan, centralt beliggende og med gode ad-
gangsforhold, også for gangbesværede,
samt med nogenlunde vished for, at der
ikke kan ske fugtskader.

Vores fine udstilling fra 40-års jubilæet
blev hæmmet af Covid 19 og kom først for
alvor i gang med at cirkulere i sommeren
2021, men har da heldigvis nået at være
fint omkring siden. I efteråret 2021 var den
opstillet i Gigantium, og da Gigantium blev
testcenter for Corona ønskede de udstillin-

Velkommen - til et nyt
nummer af 
“SIFA Veteranen”...
Staben omkring bladet består af
Samlingens håndgangne medarbej-
dere, der deltager med research, 
samling og bearbejdning af 
relevante fotos, artikler og 
dokumentation.

Vi har herudover, med stort held
(snak og tak), indhentet flotte artik-
ler fra lokalt kendte men også lo-
kalkendte idrætspersoner. 

Vi håber meget at du/I vil kommen-
tere bladet og 
“udfordre” det på emner, fortællin-
ger, og fotos som nu burde “støves
af”. 

Vi håber på SIFA’s og Samlingens
vegne, at I, vore veteraner, må opnå
glædelige gensyn og glade minder
ved vort ydmyge årsskrift og vores
Veteransammenkomst i december...

- og ellers:
Kig ud i 
arkivet!

Keld Jensen 

Næsten normalt....

Harald Jensens Vej 3-5  
9000 Aalborg 

Tlf. 98 16 64 99 • sportshistorie.dk

Styrelse:
Keld Jensen, tidl. formand og 

æresmedlem i SIFA, 
tlf. 20 13 80 77 

Lise Pedersen, tidl. kasserer og 
æresmedlem i SIFA, 
tlf. 28 90 49 70

Medarbejdere:
Eigil Christensen, tlf. 25 39 01 83
Flemming Juul Gade, tlf. 22 53 00 85

Dorrit Jensen, 40 52 77 70
Jan Jensen, tlf. 20 29 53 54

John Holm Jensen, tlf. 23 63 79 05
Karsten Jensen, tlf. 30 62 03 54
Allan Pedersen, tlf. 50 35 02 31
Karsten Simensen, tlf. 50 51 76 18
Leif Bruno Sørensen, tlf. 22 16 97 26

Samlingen er åben hver onsdag
kl. 13-16 og efter aftale.

Idrætshistorisk
                 Samling

Af Lise Pedersen
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gen bibeholdt de første par måneder i
2022, og i den periode var der rigtig
mange, der iagttog og studerede udstillin-
gen. I maj var udstillingen med ved SIFAs
repræsentantskabsmøde, og ved Idræts-
mødet og DM-ugen i juni havde udstillin-
gen en central placering i specielt Aalborg
Kongres- og Kulturcenter, men også i for-
bindelse med de udendørs aktiviteter i Ve-
stre Fjordpark i Vestbyen.
Karsten Simensen er ankermand på opga-
ven med Samlingens udstilling, der netop
her i december i forbindelse med at AK-
Gymnastik (tidligere Aalborg Kvinde Gym-
nastikforening) har 100 års jubilæum den
14. december bliver opstillet i Skipperen
Idræts- og Foreningshus på Provstejorden,
hvor vi yderligere har leveret materiale til
foreningens jubilæumsudstilling. 

Medarbejderne
Nogle er stoppet inden for det sidste års
tid, en enkelt er kommet til, og i alt består
medarbejdergruppen p.t. af 8-9 personer,
der som altid er er klar til at lægge et stort
arbejde i opgaverne, enten med at mod-
tage og registrere de mange effekter, bille-
der og materialer af forskellig art, der
doneres til Samlingen fra både Aalborgs
idrætsverden og fra enkeltpersoner - eller
på anden vis, f.eks. med modtagelse og
rundvisning af gæster, udarbejdelse af ar-
tikler o.l. 
Samlingens medarbejdere har valgt fortsat 

at arbejde kollektivt i det daglige - i sam-
arbejde med SIFAs repræsentanter i styrel-
sen, og koordinering af aktiviteterne
foregår fortsat på jævnlige ”medarbejder-
møder”.

Nye donationer til Samlingen i 2022
I årets løb har vi modtaget mange store og
fine donationer, blandt andet har et barne-
barn fra Norge afleveret en stor donation
bestående af mange medaljer og pokaler
efter Aalborgs eneste olympiske mester (fra
1924), bokseren Hans Nielsen. 
Fra Jørgen Ib Nielsen har vi modtaget to
store flyttekasser med tennis-, cricket- og
fodboldmateriale, bl.a. flere hundrede gode
billeder, og Nørresundby Sportsdykkerklub
har afleveret en komplet samling af med-
lemsblade. 
Senest har vi fra den tidligere FFI (Frede-
rikshavn) og AaB-spiller Leif Skov modta-
get en større donation. 
I forbindelse med disse fine donationer
skal også her nævnes specielt to af vores
trofaste venner og støtter, Jens Dige og Jan
Pihl, der begge igennem mange år har af-
leveret rigtig mange gode og meget for-
skellige ting til Samlingen. 

Året der gik
I 2021 overgik arbejdet med årsskriftet
”Veteranen”, efter en lang årrække med
Leif Bruno Sørensen ved roret som redak-
tør, delvist til Keld Jensen, et årsskrift i ”nye
klæder” og nyt format så dagens lys. Dette
udseende fortsætter, som det kan ses, igen
med denne udgave, som er nr. 20 i rækken
af årsskrifter. På grund af længerevarende
sygdom hos Keld Jensen er ”Veteranen”
endnu engang i 2022 blevet til ved et sam-
arbejde mellem de to redaktører.

Idrætshistorisk Samlings Facebook-side ad-
ministreres nu af Flemming Gade og har
stadigvæk rigtig mange trofaste og inter-
esserede følgere. Antallet har her i løbet af
året rundet 2.500, og aktiviteten på siden
er god.

Samlingens hjemmeside har fortsat et lidt
”stille liv”, men den bliver løbende opda-
teret med assistance fra SIFAs idrætskon-
sulent, Søren Larsen, og forhåbentlig vil der
snart igen komme nye, små artikler om for-
skellige relevante emner og personer på
den. Prøv at kigge ind på: 
www.sportshistorie.dk. 

I juni måned var medarbejderne fra Sam-
lingen på sommerudflugt til Aalborg Stads-
arkivs ”Arkiv” på Vangs Mark i Vestbjerg,
hvor arkivar Anders Lykke Widt viste rundt.
Det var meget interessant, og vi blev im-
ponerede over, hvor meget der var samlet
og registreret der, og også hvor meget der

er kommet ind og som endnu ikke er regi-
streret. Derefter gik turen til Vikingemuseet
Lindholm Høje, og dagen sluttede med
spisning i Vestre Bådehavn på Restaurant
Ombord.  

Den 9. november var medarbejdergruppen
på besøg i Vejle for at se Vejle Boldklubs
Fodboldmuseum kaldet VB Museet. 
Museumsudvalget fortalte og viste rundt,
og det er ret imponerende, hvad de har
fået samlet om klubbens historie og natur-
ligvis domineret af klubbens røde farver. 

Veteransammenkomster
Den årlige julesammenkomst for de idræts-
veteraner i Aalborg, der ved donationer til
Idrætshistorisk Samling eller på anden vis
har ydet en særlig indsats for SIFA og der-
med for idrætten i Aalborg, måtte endnu
engang aflyses i 2021, på grund af en op-
blussen i Corona-epidemien, med deraf føl-
gende forsamlingsrestriktioner, men den
blev i stedet  for gennemført sidst i marts
måned som en hyggelig forårsfest,  endnu
engang med IK Aalborg Frejas klubhus som
ramme om en frokost, underholdning og
godt samvær, men med knap så mange
deltagere som de sædvanlige julesammen-
komster. 
Årets taler var denne gang den nu afgåede
sportschef Kirstine Langagergaard fra Aal-
borg SeniorSport, der flot og godt beret-
tede om denne, én af Aalborgs allerstørste
idrætsforeninger, der netop i 2021 i Coro-
naens skygge havde fejret sit 25 års ju-
bilæum, og med sig havde Kirstine bragt
SeniorSport’s fantastiske ”Rørband”, der
med bravour både gav koncert og fik del-
tagerne til at synge med på en række for-
nøjelige sange. 
Selvom det var en vellykket forårsfest, er
den traditionsrige julesammenkomst i de-
cember dog alligevel genoptaget, og atter
med IK Aalborg Freja som ramme.

Som afslutning skal der – også som tradi-
tionen byder - lyde en stor TAK til alle med-
arbejderne på Idrætshistorisk Samling for
det engagement, de lægger i deres frivil-
lige indsats for at bevare Aalborgs idræts-
historie samt til Aalborg Kommunes
Sundheds- og Kulturforvaltning og medar-
bejderne her for fint samarbejde, og ende-
lig vil vi gerne udtrykke en helt speciel tak
for et mangeårigt og godt samarbejde med
Jens Topholm og Flemming Nielsen fra Aal-
borg Stadsarkiv, som nu begge har forladt
et aktivt arbejdsliv, men stadig skal være
meget velkomne til at kigge forbi. 
Vi håber, det fremtidige samarbejde med
Aalborgs nye stadsarkivar, Jesper Thomas-
sen og hans medarbejdere må blive lige så
frugtbart.
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Det blev til mange andre titler i
Jette Hansens glorværdige kar-
riere med den runde bowling-
kugle. 
Det hele startede i Karolinelund
Bowlinghal, der var blevet opført i
1964, som den første i Jylland.
Efter at have prøvet fodboldspillet
i B52, blev hun grebet af bowling-
sporten, og som opvokset i ø-ga-
dekvarteret var Karolinelund Bow-
linghal jo tæt på, så en veninde
Lisbeth Ochwatt fik Jette lokket
med til bowling i 1972, og det var
heller ikke fordi det første år var
prangende, men så gik det stærkt.
Det blev til mange træningstimer i
den nærliggende bowlinghal, som
i starten var i Bowlingklubben
Chock, men skiftede ret hurtigt til
Stenhuset. 

Landshold
Allerede efter 2 år debuterede
Jette på Ungdomslandsholdet i
1974 og året efter i 1975 på Se-
niorlandsholdet, og hermed star-
tede en international karriere. Det
blev til en lang række mesterska-
ber både individuelt, holdmester-
skab, både 2-mands hold, 5-mands
hold og 6-mands hold, og det er
næsten unødvendigt at nævne, at
Jette var fast mand på det danske
damelandshold i en årrække. 
Ved de Nordiske Mesterskaber i
Gøteborg i 1978 blev Jette Hansen
dobbelt nordisk mester, ved at
vinde titlen individuelt, og blev
desuden sammen med sin klub-
kammerat Jonna Toksig nordisk
mester i par.

Verdensmester
Den tidligere bowlingspiller Carlo
Nielsen havde en lykkesten, som
han gav til Jette med ordene om
at hun ville blive verdensmester. 
I 1983 vendte Jette Hansen hjem
fra Caracas i Venezuela som ver-
densmester. Sammen med sin
makker Birgitte Lund fra SISU i Kø-
benhavn vandt de verdensmester-
skabet for 2-mandshold. 
Jette vendte hjem til stor modta-
gelse og festivitas først i Køben-
havn og efterfølgende i Aalborg,
hvor mange var mødt op i Aalborg
Lufthavn. I 1985 kom vel så det
største man kan opnå som bow-
lingspiller, da hun blev kåret som
”Bowler of the Year”, som er be-
tegnelsen som verdens bedste
bowlingspiller det

Jette Hansen          Verdens bedste bowling-
spiller 1985               ”Bowler of the Year”

4

Bowlingspilleren Jette Hansen fra Stenhuset har opnået noget som også 
Cristiano Ronaldo og Lionel Messi har opnået, nemlig at blive kåret som 
verdens bedste inden for deres idrætsgren. Jette Hansen blev i 1985 kåret
som verdens bedste bowlingspiller ”Bowler of the Year”, som den første
og hidtil eneste dansker der har opnået denne hæder. 

Verdensmester i bowling Jette Hansen kåres til “Årets Navn i Nordjysk Idræt” i 1983. Fra venstre: Erling Christiansen, Danmarks Motor
Union, Jette Hansen, Aksel Nielsen, DIF, Pauli Rosenbeck, Dansk Amatør Bokse-Union og Bent Ingolf Johansen, Danmarks Ishockey
Union (komiteen ved kåringen).
26-årige Jette Hansen blev verdensmester i par sammen med SISU's Birgitte Rou Jensen i Caracas i Venezuela. 
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Bowlingklubben Stenhuset. Holdet, der vandt det danske 
mesterskab for sjette gang til klubben.
Bagest fra venstre: Marian Olsen, Mie Krogshave og 
Anita Christensen. 
Forrest fra venstre: Jette Hansen, Tove Madsen, 
Helle Christensen, Jonna Toksig og holdleder 
Karner Nielsen.

Jette Hansen fra Stenhuset til højre sammen med 
makkeren Birgitte Lund, SISU, København vendte 
hjem fra verdensmesterskaberne i bowling. 
De to blev verdensmestre i double. 
VM blev spillet i Caracas, Venezuela.

Stenhuset
Stenhuset blev stiftet samme
år som bowlingen kom til
Aalborg i form af bowling-
hallen Karolinelund. 
Det var fire unge herrer, 
der efter indtagelsen af
søndagens middag på 
Stenhus Pensionatet, 
Adelgade 2 i Aalborg,
havde læst om indvielse af
det nye bowlingcenter, og de besluttede sig for
at undersøge det nærmere. 
Mange af Stenhus Pensionatets godt 100 
pensionærer besøgte Karolinelund Bowlinghal. 
Mindre end to måneder efter havde pensionæ-
rerne startet deres egen bowlingklub. 
Stenhus Pensionatet havde til huse i Jens Bangs
Stenhus, så klubbens navn blev naturligt: 
“Stenhuset”. 
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pågældende år. Jette anede intet
om, at hun var kandidat til denne
hæder. Det blev offentliggjort på
en lidt speciel måde. Poul Erik An-
dersson fra DR-Sporten havde lok-
ket Jette til et interview på
Aalborg Travbane i forbindelse
med et løb op til jul, hvor han
havde en julegave til hende. 
Det var så offentliggørelsen af
”Bowling of the Year”. 

Årets Navn i 
Nordjysk Idræt
I 1983 blev Jette Hansen kåret til
Årets Navn i Nordjysk Idræt, som
blev fejret og overrakt i Aalborg
Stadionhal i januar 1984 i forbin-
delse med den årlige turnering om
Det Nordjyske Mesterskab i inden-
dørs fodbold. 

Øvrige titler og 
mesterskaber 
Det blev foruden de nævnte til et
væld af strålende resultater, me-
daljer og titler gennem de mange
år, fra både klubmesterskaber,
jyske mesterskaber, danske me-
sterskaber, deltagelse i store turne-
ringer rundt i det meste af Verden
og næsten altid med medaljer i
kufferten hjem. 

”SAM” skrev i Aalborg Stiftsti-
dende, allerede mens hun var ung
og endnu ikke havde vundet de
store titler, at Jette Hansen har
verdensklasse. Det er også blevet
til et antal rekorder, som Jette ikke
selv har noget overblik over.
I 1986 modtog Jette Hansen sam-
men med Birgitte Lund Dansk
Bowlingforbunds Ærestegn i Guld.
De modtog den med følgende be-
grundelse: 
”De to verdensmestre var de før-
ste spillere, som modtog guldnå-
len. De har begge haft uvurderlig
betydning for dansk bowling med
hensyn til respekt og sportslig an-
seelse”. 
I mart 1986 flyttede Jette af ar-
bejdsmæssige årsager med familie
til Holbæk på Sjælland, og fort-
satte med at spille bowling i Ros-
sini i København, der dengang var
i 2. division, men rykkede op i 1.
division samme år, og blev Dansk
Mester året efter i 1987. 
Efter VM i 1987 stoppede hun sin
aktive karriere.

I dag
Bowlingsporten er for længst lagt
på hylden, men jeg tænker med
glæde tilbage på den tid med
mange oplevelser, rejser, kamme-
ratskab og gode venner.  

I dag spiller jeg tennis og har gjort
det i en del år, og har også dyrket
gymnastik indtil for få år siden...
- siger Jette. 
For få år siden deltog hun også i
cykelløbet Team Rynkeby til Paris. 
I Holbæk var Jette ansat i Spare-
kassen SDS de første par år, og har
siden været ansat i Holbæk Kom-
mune som borgmestersekretær, et
job hun også bestrider i dag.

6

Karsten Simensen • AaB • Født 1948
1967-1972 Handelsstudent, kontoruddannet, efterfulgt
af en EDB/IT uddannelse. Seneste job før pensionen
2006-2015 Regionsdirektør i Beskæftigelsesregion 
Nordjylland.Fritid: Divisionsspiller (fodbold) i AaB og FFI
Frederikshavn med knap 400 kampe. 
Udtaget til A-landsholdet 15 gange og spillet én kamp.
Håndboldspiller i Aalborg HK med ca. 50 divisionskampe.

Formand for Håndbold-
klubben Star i Aalborg.
Bestyrelsesmedlem i 
AaB Aps.
Assistenttræner for AaB’s
divisionshold.
Formand for AaBs Venner
Målmandstræner i AaB,
Viborg, Nørresundby, 
Fortuna Hjørring, 
Vendsyssel FF og det
danske Kvindelandshold
mm.

Verdensmester i bowling Jette Hansen hædres af 
Aalborg Stiftstidendes sportsredaktør Eivind Samuelsen.
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I denne tid, hvor det
kan være svært at fin-
de frivillige til idræts-
foreninger, er det en
bedrift at have 100 års
jubilæum.

Ved De Olympiske
Lege i Stockholm 1912
viste Elli Bjørksten for første gang sin
kvindegymnastik frem. Denne gymna-
stik var helt ny. Danskerne var begej-
strede, for det de så. Her i Aalborg var
vi så heldige at have en ivrig forkæm-
per for denne nye form for gymnastik,
Frk. Ville Buchwald. 
I oktober 1922 samledes nogle damer
for at prøve kvindegymnastik hos Frk.
Buchwald, og da kvinderne også øn-
skede at tage idrætsmærker, måtte
man danne en forening under 
De Danske Skytte-, Gymnastik- og
Idrætsforeninger. 
Foreningen blev stiftet den 14.
december 1922.

I 1923 kunne AKG afholde foreningens
første gymnastikopvisning.
Allerede i perioden 1924-1926 blev
AKG indmeldt i SIFA.
I de næste 10 år voksede foreningen
og i sæsonen 1931-1932 kunne AKG
oprette 5 motionshold, 3 hold med
ungpiger og 2 børnehold.
I de følgende år tog AKG flere sports-
grene op, såsom svømning, folkedans,

badminton og siden kom også rytmisk
sportsgymnastik på programmet.
I takt med at foreningen blev større,
ønskede man at købe eget hus.

Den 27. september 1931 kunne AKG
indvie AKG-Palæet i Slotsgade, som
AKG havde indtil 1957, hvor de solgte
det for 140.000 kr. 
I 1936 blev Louise Raaen foreningens
første æresmedlem, bl.a. fordi hun
satte 10.000 kr. i AKG-Palæet og var
medvirkende til at AKG fik sit eget hus.
Siden er der blevet udnævnt 7 andre
æresmedlemmer i årenes løb.

I 1970´erne og 1980´erne kom der en
ny gymnastikform: gymnastik mo-
derne og hvor enkelte af vore gymna-
ster deltog i DM, bl.a. Jane Fjeldgaard. 
På et tidspunkt skulle der ske noget

nyt, så foreningen fik ændret vore ved-
tægter, så mænd/fædre også kunne
blive medlemmer af AKG, og siden hen
har foreningen også gjort det muligt, 
at mænd kunne komme i bestyrelsen. 
Foreningens navn er ligeledes blevet
ændret, så foreningen i dag hedder

AKGymnastik
(Alle Kan Gymnastik).

AKG  100 års
Jubilæumsreception
onsdag den 14. december 
kl. 13-16 i Skipperens Idræts-
og Foreningshus, 
Provstejorden 15

For tidligere og nuværende medlemmer, 
frivillige, samarbejdspartnere og 
forretningsforbindelser. 

AKG • Aalborg Kvinde Gymnastikforening • 100 år

Med musik i spidsen marcherer gymnaster på vej til Aalborg Stadion.
Foran gymnasterne, her på Annebergvej, ses i mørkt tøj Gorm Bremmer og ved hans
venstre side Lind, SJG (formand for Sammenslutning af Jyske Gymnastikforeninger).

Foreningens folkedansere i 1934 ses her på Vesterbro i det populære optog der hvert
år fandt sted i forbindelse med Aalborg Idrætsuge.

AKG Palæet i Slotsgade, som foreningen ejede i årene fra 1931 frem til 1957, hvor 
foreningen solgte det for 140.000 kroner.

Af Jette Halgreen

Veteranen Nr. 20_0112_2022_TRYK.qxp_Layout 1  05/12/2022  00.12  Side 7



Den 7.september 2022 lukkede
bokseren, Børge Krogh, sine øjne
omgivet af den nærmeste familie
i Gug ved Aalborg. Han blev 80
år, og han har markeret sig på en
yderst positiv måde både som
aktiv bokser på højt plan og se-
nere som sympatisk og dygtig
træner - og ikke mindst som
lærer og skoleleder.

Som amatørbokser repræsente-
rede han AK Jyden, Aalborg, og
han opnåede 225 kampe. 

Boksesporten
- Interessen for boksning i fami-
lien opstod, da min ældste bro-
der, Tage, blev kammerat med en
nabo, Sander Bonde, der var god
til at slå fra sig i et lidt betændt
miljø i bydelen. Han begyndte
senere at gå til boksning og lok-
kede Tage med ud i AK Jyden på
Poul Paghsgade Skole.

Derefter var de første frø sået
med glæden og begejstringen
for boksesporten, som har været
en yderst vigtig del af livet hos
os alle: Tage, Bjarne, Børge og
undertegnede.

Vi har alle være henholdsvis
jyske, københavnske og danske
mestre, og har tilbragt tusindvis
af timer i et træningslokale både
i Nordjylland og senere i hoved-
staden for nogle af os...
-smiler Kjeld eftertænksomt.

I den første kamp som blot 14-
årig stoppede han den svenske
mester med det første slag i
deres indbyrdes opgør.
Få måneder senere vandt han
det første mesterskab i 1958, da
han som 15-årig besejrede den
rutinerede, Villy B. Andersen,
FAK, Aarhus i finalen i fluevægt
ved de jyske mesterskaber i Aar-
hus. Det blev sidenhen til fem
jyske mesterskaber, fire danske
mesterskaber og to gange re-
præsenterede han Danmark ved
OL i henholdsvis Rom (Italien) i
1960 og Tokyo (Japan) i 1964.
Begge gange var han uheldig
med lodtrækningen og mødte
stærke modstandere i den første
kamp. 
Det var ikke uden grund, at
Børge også blev kaldt ”Boksepro-
fessoren” på grund af en fornem
stil, eminent teknik og en forud-
seenhed, der betød, at han und-
gik modstanderens slag.

Blev professionel
Efter en glorværdig karriere som
amatørbokser gik han over som
professionel hos Stald Mogens
Palle og debuterede i 1964. 
Sidenhen blev det til 56 kampe
med 43 sejre, fem uafgjort og
otte nederlag (hovedsagelig på
grund af øjenskader). 
Efter 19 sejre i træk fik Børge
Krogh i 1966 en kamp om Euro-
pamesterskabet i letvægt mod
den hårdtslående franskmand,
Maurice Tavant i K.B. Hallen. 
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Børge Krogh gik sidste runde
En af de allerstørste inden for boksesporten er her ikke mere

• Børge Krogh • Født 18. april 1942
• Boksning: Fjervægt/Letvægt 
• OL-deltager i 1960 i Rom og i 1964
i Tokyo. I Rom boksede han fjervægt og
i Tokyo letvægt. Tabte i sin første kamp i
Rom og i Tokyo. Begge kampe på point.
Fem gange dansk mester. Boksede 220
kampe som amatør - vandt de 198. 29
landskampe - aldrig stoppet som amatør. 
Efter deltagelsen i OL og 220 amatør-
kampe blev Børge Krogh professionel.

Efter 19 kampe med lutter sejre og en en-
kelt uafgjort fik Børge Krogh en kamp om
EM i letvægt mod den hårdtslående
franskmand Maurice Tavant. 
Børge Krogh udboksede Tavant, og vandt
på point efter 15 omgange. Krogh var på
dette tidspunkt et verdensnavn, der lå nr.
2 på verdensranglisten i letvægt. 
I juni 1967 satte Krogh titlen på spil i Ma-
drid mod Pedro Carrasco, der var var for
stærk for Krogh, og kamplederen stop-

pede kampen i 8. omgang, da Krogh
havde dybe flænger ved begge øjne. 
Nederlaget var Kroghs første i 28 kampe. 
Efter nederlaget vendte Krogh tilbage til
hjemmebanen i K.B. Hallen og vandt 6
kampe på stribe. Øjenskader blev Kroghs
forbandelse.
Børge Krogh opnåede som professionel
56 kampe, hvor af de 43 blev vundet (9
før tid), 8 tabt (5 før tid, alle på grund af
skader) og 5 uafgjorte.

Af Niels Torp Andersen 
(1945) - journalist og uddannet på Fyns Tidende. 

Senere knap 10 år på Sjæl-
landske Dagblade og deref-
ter godt 25 år i Det
Berlingske Hus! 
Medlem af Aalborg Chang
siden 1951, flyttede til 
København og spillede i AB
fra 1968. Nåede en håndfuld
kampe på cricketlandsholdet
- og var i fire år aktiv cric-
ketspiller i New Zealand,
hvilket også medførte 
udtagelse til New Zealands
Universitetslandshold, som
den første udlænding!
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Ham udboksede aalborgenseren
og leverede noget af den bedste
boksning, som var oplevet her-
hjemme! 
Han forsvarede sit EM-bælte flere
gange, men mistede det et par år
senere, da han tabte i Spanien i en
tyrefægter-arena i Madrid til den
lokale helt, Pedro Carrasco, der se-
nere opnåede at blive verdensme-
ster i letvægt.

Efter den flotte aktive boksekar-
riere, så kastede Børge Krogh sig
over trænergerningen, hvor han
trænede mange kendte navne,
som Hans Henrik Palm, Jørgen
”Gamle” Hansen og ikke mindst
Ayub Kalule, der fik en eftertrag-
tet VM-kamp. 
Med et positivt sind og sin pæda-
gogiske facon, så blev han meget
respekteret i boksekredse, da har
var en del anderledes end tidli-
gere trænere i denne hårde
sportsgren.

Små kår
Familien Krogh boede i en min-
dre lejlighed med to værelser og
et kammer på hjørnet af Skt.

Hansgade og Kattevad i det cen-
trale Aalborg. 
Der var syv børn, brødrene, Tage,
Bjarne, Børge og Kjeld og pigerne,
Ebba, Birthe og Inger.

9

Til venstre de 4 boksebrødre Krogh,
som alle nåede at vinde diverse 
nationale mesterskaber.
Fra venstre Bjarne så Tage (som på 
det tidspunkt boksede for “Kelly” i 
København), så Børge og endelig
Kjeld, som naturligt sluttede hierakiet.

Herover Børge - en rigtig flot stylet 
OL-deltager i Tokyo-designet 1964.

Til ære for fotografen må klubkamme-
rat og profkollega Leif Schmücker
“holde en rasende sparringspartner”
Lov Alloti, kaldet “Joe” for en koncen-
treret Børge Krogh. 
Boksetræningen foregik i gymnastik-
salen på Gl. Hasseris Skole. 
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Jeg erindrer, at Børge altid var
meget hjælpsom overfor vi børn.
Han var det kvikke hoved i fami-
lien, og hjalp os med lektierne,
når der var noget, som vi ikke
kunne finde ud af... 
- siger Kjeld Krogh, eneste nu-
levende af børneflokken. 
Det var også ret atypisk for bør-
nene i kvarteret, at Børge øn-
skede at gå på gymnasiet. 
Han fik senere en fornem studen-
tereksamen på Aalborghus Gym-
nasium.
Efter soldatertjeneste og uddan-
nelse som sergent på Nr. Uttrup
kaserne i Nørresundby, så var
Børge lidt i tvivl om, hvad han
ønskede af videre uddannelse.

En af de få fejltagelser, som
Børge traf i det indholdsrige liv
var, at han søgte ind på Polytek-
nisk Læreanstalt i København,
og ønskede at blive civilingeniør,
pointerer Kjeld Krogh. 
Det var slet ikke ham, og han var
også ret overrasket over diverse
forelæsninger i et stort audi-

torium og sociale rund-
bordssamtaler uden
det store indhold.
Han pakkede efter
godt et års tid kuffer-
ten og forlod lejlig-
hed på Henrik Ibsens-
vej på Frederiksberg,
for at vende tilbage
til Aalborg sammen
med hustruen Ninna.

Derefter søgte han
ind på Aalborg Se-
minarium på Mylius
Erichsensvej. Et helt
rigtigt valg og den
rette hylde for Bør-
ge, som var dygtig
til at have med
børn og unge men-
nesker at gøre...,
tilføjer Kjeld Krogh
i en hyggelig sam-
tale i den skønne
bolig ved 
Carlsberg Byen 
i København.

Civilt 
fik Børge Krogh også en fin og re-
spekteret karriere, da han efter
læreruddannelsen underviste på
flere lokale skoler. Han blev hentet
til Mou Skole, og var der skolele-
der i en halv snes år. Med sin fag-
lighed og omgængelige væsen, så
blev han meget respekteret. 
Det var lidt af et tab for den lokale
skole en snes kilometer udenfor
Aalborg, at Børge Krogh sagde
farvel, da han havde fået tilbudt et
attraktivt job, som skoleinspektør
på Klostermarken Skole i Aalborg.
Her blev han også meget vellidt og
med til at modernisere skolen med
klarsynet vision og pædagogiske
midler.
- De sidste år havde Børge et
skrantende helbred, og jeg mener,
at det var en lettelse for familien,
at han i begyndelsen af september
2022 lukkede sine øjne for sidste
gang, tilføjer Kjeld Krogh slutte-
ligt. Heldigvis har jeg masser af
gode minder fra mine mange år
med ham, som bror, kammerat,
bokser, træner - og ikke mindst at
have oplevet de fantastiske men-
neskelige egenskaber, som Børge
besad gennem et herligt og ind-
holdsrigt liv!

Efter et titelforsvar hyldes Børge Krogh her af Bjarne, Kjeld og Tage
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En legende med bid i
Eivind ”Sam” Samuelsen var på alle områder journalisten
med fingeren på pulsen i den nordjyske idrætsverden...

Efter et titelforsvar hyldes Børge Krogh her af Bjarne, Kjeld og Tage

I min egenskab af sportsjournalist på
Aalborg Stiftstidende / NORDJYSKE
gennem 33 år, blev det mig forundt at
arbejde adskillige år under legenden
over dem alle, Eivind ”Sam” Samuel-
sen, som døde for nøjagtig 25 år siden,
i 1997.

Sportsredaktøren, som var sy-
nonym med nordjysk sports-
journalistik, ja kendt og værdsat
af alle i branchen landet over,
havde i den grad greb om sin
metier, som ikke mange af hans
kollegaer på større medier
kunne matche.
Sam var lokal i sin tilgang til sit
arbejde, og han svigtede aldrig
den tillid, han blev vist ved at få
førertrøjen på Aalborg Stiftsti-
dendes sportsredaktion.

Selv da Danmarks Radio havde
bud efter ham, til et job hos Gun-
nar ”NU” Hansen, takkede Sam
pænt nej tak. Han havde det
godt, hvor han var, og den
nordjyske idræt stod hans
hjerte nær – så nær, at
han forblev i sit job,
indtil tiden som pen-
sionist indfandt sig.
Ja endda til lidt over
tiden, da han kunne
have hævet sin folke-
pension.

Han var et A-menneske,
for han mødte altid meget
tidligt, og som den første,
på arbejdspladsen. 
Og næppe havde uret pas-
seret 06.00 om morgenen,
før han tog telefonen og
havde gang i de første opring-
ninger til kilder.

Var du stået op ? 
kunne hans første spørgsmål
lyde, når han kort og klart havde
meddelt: 
Det er Sam.

Og så klaprede han ellers løs
på tastaturet – og leverede
dugfriskt stof til dagens avis,

der dengang var en eftermid-
dagsudgave.
Der var nu også en anden bag-
tanke med den tidlige produktion
fra hans side. 
Sidst på formiddagen var han
nemlig ude af redaktionen, med
kurs sat mod Løvvang Bowling
Center, hvor han på højt ni-

veau spillede med, og vandt adskillige
mesterskaber med Five o’Clock.

På sportsredaktionen sad vi somme
tider og filosoferede lidt over, at det
godt nok var bemærkelsesværdigt, at
Aalborg Stiftstidende var landets fø-
rende medie når det gjaldt dækning af
en mindre idrætsgren som bowling.

Men det var professionelt skrevet, og
da jeg senere tog over på det stofom-
råde, mærkede jeg for alvor, hvor værd-
sat det var, at vi stadig dækkede netop
denne sport så intenst, og ikke mindst,
hvor stor en stjerne netop Sam havde i
de lokaler.

Sam ivrigt gestikulerende, med 
Knud Ove Sørensen der kom fra
Chang og nåede 5 landskampe 
repræsenterende Skovshoved, 
og så naturligvis hele Danmarks 
nationalspeaker Gunnar ”NU” 
Hansen, som DR’s udsendte med-
arbejder ved indendørs fodbold
DM-stævnet i Aalborghallen i 
februar 1962. Vinder blev iøvrigt
VB’s “eksperter” som skønt kun 
jyllandsseriehold tog titlen.
Vignetten til venstre af den glade
redaktør er tegnet af Keld Jensen
til Freja’s Årbog 1980.
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Eivind ”Sam” Samuelsens meritter i Freja, gav ham et liv i et fælles-
skab, han elskede: 1921-1997 • Indmeldt i 1929 • 60 kampe på Fre-
jas 1.hold • Bladudvalget fra 1957-66 • Bestyrelsen fra 1943-47 
Spilleudvalget fra 1948-58 • Modtager af: JBU' s sølvnål • DIF's
ærestegn • Aalborg Idrætsleder-pokal • Freja’s sølvnål

Sam øverst til venstre, dresset op med slips - én af  de mindste
blandt holdkammeraterne i Freja, der her ses på “rejse i det
nordjyske” med Aggersund-færgen. 

Til højre Sam’s juniorhold der blev mestre. Stadig den mindste
midt i bageste række. 
Sam’s kærlighed til barndomsklubben Freja var uovertruffen.
Fra han fik det første par fodboldstøvler som syv-årig var
hans kreativitet, humør og virkelyst med til at sætte store,
dybe spor. Herover ses ses han med klubkammeraten FIFA-
dommer Aage Poulsen. Han var en dygtig visefortolker og
tekstskriver, og flere af hans “lejlighedssange” er i klubberne
blevet til meget mere end det. Hans “Sangen om vor bane”
er i Freja blevet til “nationalmelodi”, og formår ved enhver
lejlighed at få hærdede mænd til at rejse sig under afsyng-
ning med bævende stemme og trillende tårer...
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Det var også en tidlig morgen, han tog
den tidligere landsholdskæmpe Hen-
ning Munk Jensen på sengen, og via en
lille hvid løgn fik ham til at bekræfte,
at han skulle være professionel i hol-
landske PSV Eindhoven.
Munken havde afvist dagen forinden at
bekræfte det – han var blevet pålagt
tavshed – men Sam havde sine kilder,
og kørte på i de årle morgentimer,
inden Munken havde fået hovedet op
og søvnen ud af øjnene. 
Ved at påstå, at Ritzaus Bureau havde
sendt et telegram om skiftet, fik han
det svar fra hovedpersonen, at når det
nu var sådan, så kunne han da godt
bekræfte sagen.

Sam var humoristisk, han var inspire-
rende, men han kunne også godt op-
træde som chef, og stikke klare og
utvetydige beskeder ud til de ”unge
knægte”, som skulle lære, at der var
forskel på høvdinge og indianere.
Han gjorde det altid i en god mening,
men af og til skulle man lige vende
skråen og huske på, at dårlig stemning
altid forsvandt som dug for solen på
ingen tid, når man sad i samme redak-
tionslokale som ham. Hans hjertebarn
turde være kendt: 
Aalborg Freja. Den klub har i særdeles-
hed meget at takke Sam for. 

Men Sam var loyal hele vejen rundt i
den nordjyske idrætsverden. 
Og han var ikke alene kendt – han var
særdeles vellidt uanset hvilken idræts-
arena, han kom på. 
Og han kom på mange. 
Ikke kun de nordjyske.

Som han selv har skrevet i en klumme,
da karrieren gik på hæld:
Det blev mig forundt i mit arbejde
som sportsredaktør på Aalborg
Stiftstidende, alle tiders job for en

idrætsbegejstret, at få set det mes-
te af verden. 
OL, VM, EM og andre store begi-
venheder har ført mig kloden
rundt. Til det fjerne Østen som
Hongkong, Indonesien, Malaysia,
Thailand og Singapore. 
Til Australien, Egypten og Tunesien.
Colombia, Mexico og Canada.
Moskva og alle Europas lande.
Minus Albanien.
Jeg har været på Færøerne, Island
og fløjet over Grønlandsisen. 
Jeg har oplevet store begivenheder
verden over på nærmeste hold.
Trykket Jessie Owens på næven,
sludret med Elton John og drukket
øl med Franz Josef Strauss.
Og oven i købet fået betaling for
det.

På den nordjyske front vil nogen måske
huske episoden i 1986, da Sam måtte
bide i kasketten - og kom på landsdæk-
kende tv. Sam havde tabt tilliden til, at
AaB, efter nogle dårlige præstationer i
2. division i fodbold, ville rykke op.
Han skrev derfor, at han med glæde
ville æde sin gamle kasket, hvis AaB
rykkede op i 1. division.

Jeg var med Sam til den afgørende
kamp i Svendborg, hvor AaB med blot
uafgjort kunne sikre sig oprykning. 
Det lykkedes med en sen udligning af 
Henrik Andersen. Og så brød inferno el-
lers løs – ikke så meget omkring AaB,
som omkring Sam, der nu blev spurgt,
om han var klar til at æde sin gamle
kasket.
Nej, den havde han ikke lige med, men
han ville gøre det hjemme i Aalborg,
når der skulle være oprykningsfest. 
Og så var han snu nok til at få en Freja-
kollega, Erling “Postbager” Madsen, til
at fremstille en kagekasket.

Som toastmaster, foredragsholder, 
konferencier, ja kort sagt som den, der
kunne binde ethvert arrangement sam-
men, var han en skattet figur, og han
nød at stå frem og fortælle om alle sine
oplevelser i karrieren, altid med et
twist og et glimt i øjet. 

Sam kunne have fundet mange veje at
gå i sit arbejdsliv, for han var en mand
med mange talenter. Han var en fanta-
stisk lejlighedsskribent når der skulle
forfattes sangtekster, han var en enter-
tainer, når der skulle underholdes, og
han havde da også adskillige sammen-
træf med mange af landets dygtigste
skuespillere som Dirch Passer, Elin Rei-
mer, Buster Larsen, Lilly Broberg, Ghita
Nørby med flere.

For nordjysk idræt skal man glæde sig
over, at han gjorde som skomageren -
blev ved sin læst.
Til stor gavn og glæde for adskillige
klubber og sportsudøvere. Til minderige
artikler og historier for mangen en
nordjyde, og for mig og andre ”unge
knægte” i branchen som en værdifuld
inspirator til den tid, vi forsøgte at gå i
hans fodspor – uden at kunne fylde
dem ud.                              Tak, Sam
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Den afslappede bowler Sam, den skarpe redaktør Sam med hele Danmarks  60’er idol 
Harald Nielsen fra Frederikshavn, og i løssluppen stil hvor Sam interviewer Preben Elkjær på
grønsværen i pausen af AaB's kamp mod Verona i 1985. Ordjongløren Sam skulle redde at
18.500 forventningsfulde tilskuere, desværre ikke fik Elkjær at se i kampen..., det gik....

Flemming Olesen, 
72 år. Vejgaard-dreng med kort fodbold-karriere på
VB’s førstehold i slut 60’erne. Nu aktiv  pensionist med
tennis, bordtennis og racercykling som motionskilder.
Journalist, med 33 års virke på Aalborg

Stiftstidende/NORDJY-
SKE – heraf de 32 år
på sporten og 12 af
disse som sportsre-
daktør.
Fratrådte i 2011. 
Desuden 22 år som
kasserer i Danske
Sportsjournalister, og
otte år i finanskomité i
sportsjournalisternes
verdensorganisation,
AIPS.
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Hvert år samles flere tusinde men-
nesker i Aalborg. For at blive klo-
gere på, hvad der rører sig i
idrættens verden lige nu – eller for
at prøve kræfter med sportsgrene,
de normalt ikke selv ville komme i
nærkontakt med. En berigelse af
både ånd og sjæl – det er IDRÆTS-
MØDETS DNA.
Uanset om du er en af de cirka
1000 konferencedeltagere, der bli-
ver klogere på, hvor aktive de
unge mennesker er i dag, eller om
du måske er af de mange børnefa-
milier, der har taget turen til Aal-
borg for at være med til
sportsfesten og for første gang
prøve kræfter med sporten Spike-
ball, så er det med idræt og
idrætsglæden i centrum.

Vores mission med IDRÆTSMØ-
DET er at skabe et samlingssted
for alt, hvad der har med idræt at
gøre. Et sted, hvor man om dagen
kan blive klogere på idrættens 

problemstillinger og om eftermid-
dagen selv prøve kræfter med
idrætsgrene, man måske ikke vid-
ste eksisterede...
- siger rådmand for Sundhed og
Kultur i Aalborg kommune, Jes
Lunde.

Fast tradition
Idrætsmødet har været en fast tra-
dition de seneste år. Bortset fra i
2020, hvor Covid-19 satte en kæp i
hjulet, har det nemlig været en
fast del af bybilledet, siden det
første gang blev afviklet i 2019.
Konferencen har altid været place-
ret i Aalborg Kongres- og Kultur-
center, mens den åbne publi-
kumsdel er flyttet lidt rundt. 
Det har været på Havnefronten et
par gange og senest var det i Ve-
stre Fjordpark. Alle steder har det
været med plads til at prøve ting
for de mange tusinde gæster, der
har lagt vejen forbi.

I 2023 vil den åbne publikumsdel 

blive placeret i Kildeparken for at 
skabe en større synergi mellem
konferencen og den åbne publi-
kumsdel.
Vi har altid haft som ambition, at
den åbne publikumsdel og idræts-
konferencen skulle være en sam-
let enhed. Nu hvor de to dele
bliver afholdt samme dage, så
håber vi på, at de kommer til at
spille endnu bedre sammen i 2023,
end de har gjort de tidligere år...
- forklarer Erik Kristensen, leder af
Fritid & Landdistrikt i Aalborg
kommune.

IDRÆTSMØDET 
for krop og sind
Både konferencen og den åbne
del af IDRÆTSMØDET bærer hvert
år præg af den idrætsmæssige hi-
storie samt den mest opdaterede
forskning. 
I 2022 udgaven blev emnet som
aktive unge mennesker, aktivering
af frivillige, diversitet i idrættens
bestyrelser samt ikke mindst VM 
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IDRÆTSMØDET i Aalborg
- med inspiration og idrætsglæde i fokus

Morten Arvidsson 
Født 1964 i Thisted. Bosat i Sæby.
Uddannet lærer på Hjørring Seminarium i 1988.
AU i oplevelsesøkonomi 2013.
EHF Mastercoach siden 2001 – EHF-lektor 2004-
2008.
Sportsjournalist ved Frederikshavns Avis 1986-90.
Professionel håndboldtræner 1990-2011 i Sverige,
Norge, Tyskland, England og Danmark.
Elitechef i Randers Kommune 2011-2019.
Siden 2019 koordinator af IDRÆTSMØDET – ansat i
Aalborg kommune.
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slutrunden i Qatar flittigt diskute-
ret. 
Under den bagende juni sol kunne
de mange tusinde gæster, der i
2022 lagde vejen forbi den åbne
del i Vestre Fjordpark prøve kræf-
ter med bl.a. beachhåndbold, 
streetbasket, yoga, klatring eller
ridderturneringer.

Det vigtige med programmet er,
at der ved både konferencer og
publikumsaktiviteter er noget, der
gør folk klogere og inspirererede.
Vi håber, at deltagerne ved konfe-
rencen tager nogle ting med hjem,
så de får et nyt perspektiv på tin-
gene, som de forhåbentligt kan
omsætte til konkrete aktiviteter,
når de kommer hjem. 
Og vi ved, at de mange gæster der
besøger den åbne del bliver inspi-
reret til nye sportsgrene. 

Jeg synes virkelig, at det er gi-
vende, når man ser børnefamilier
prøver kræfter med for eksempel
klatring for første gang, eller når
en flok unge mennesker bliver
grebet af en god omgang spike-
ball, 
- siger koordinator for IDRÆTS-
MØDET Morten Arvidsson fra Aal-
borg Kommune. 

En by med stolte 
idrætstraditioner
Det er langt fra tilfældigt, at
IDRÆTSMØDET ligger i Aalborg.
Byen ved Limfjorden har som be-
kendt en lang idrætsmæssig hi-
storie og med en særdeles aktiv
plads på det idrætsmæssige land-
kort er det også naturligt, at det er
er netop her, Danmarks største
idrætstopmøde finder sted.

Efter succesen med afviklingen af
DGI landsstævne i 2017 spirede der
et ønske frem fra flere sider om at
lave en stor årligt tilbagevendende
folkelig bevægelses- og idræts-
festival i Aalborg.
En af de store drivkræfter bag, var
Aalborg kommunes Sundheds- og
kulturudvalg med formand Mads
Duedahl i spidsen, som daværende
rådmand for Sundhed og Kultur
forvaltningen i Aalborg kom-
mune.

Aalborg kommunes byråd bevil-
gede i november 2018 midler til
ansættelse af en koordinator, som
skulle sikre at IDRÆTSMØDET alle-
rede i august 2019 blev en realitet.

Visionen for IDRÆTSMØDET fra
begyndelsen var at skabe et skan-
dinavisk fyrtårn for alsidig idræt
og bevægelse ved at skabe bevæ-
gelsesglæde for alle borgere i alle
livsfaser. Dette skulle opnås ved at
have særligt fokus på inklusion,
fællesskaber, viden, dialog og
store oplevelser.
Endvidere var, og er, ambitionen,
at IDRÆTSMØDET skal udvikle nye
tiltag, som på den ene side formår
at have en reel og vedkommende
nyhedsværdi, men samtidigt også
har en relevans i den aktuelle kon-
tekst, de indgår i.

Livestreaming
En af målsætningerne fra starten
var at få 1000 deltagere i 2019,
reelt var der tæt på 20.000 delta-
gere totalt.
I 2020 blev IDRÆTSMØDET, som
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Jimmy Bøjgaard og Tina Müller
har hver gang styret debatter og talks på vanligt højt
niveau, hvilket tilsyneladende positivt har givet dem
et “ejerskab” til arrangementet og til at finde det
bedste frem hos de medvirkende debattører og op-
lægs-holdere.. Stemningen hos de 5 debattører her-
under er vist ikke til at tage fejl af:
Tina Müller knækker sammen i selskabet med 
Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen, 
svømmeren Mie Ø. Nielsen, badmintonspiller/leder
Gitte Paulsen og tidligere kvindehåndboldlands-
holdstræner og nu borgmester i Viborg Ulrik Wilbek.

FACTS 2022 • 20.000 gæster i Vestre Fjordpark
• 825 deltagere på konferencen – 140 workshops/debatter/talks på 14 baner
• 1300 skoleelever til IDRÆTSMØDET’s idrætsdag i Kildeparken
• 25 timers livestream fordelt på 4 dage fra IDRÆTSMØDET’s studie
• Mere end 80 aktører på festivalen - 35 idrætter
• Signaturevents for IDRÆTSMØDET – Brohoppet, Aalborgtårnet zipline, 
dansefestival, Waater Festival, Limfjordskrydseren
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nævnt aflyst, som så meget andet
på grund af Covid-19 – men til
gengæld fik IDRÆTSMØDET en
fondsbevilling på 3 mio. kr. fra
Nordea-fonden til udviklingen af
IDRÆTSMØDET 2020-2023.
Som en af de første store events i
2021 efter genåbningen, deltog
over 32.000 mennesker i IDRÆTS-
MØDET fordelt over de 5 dage i
slutningen af august.
I 2021 udgaven blev der startet
med 3 dage med folkemødeaktivi-
teter på Aalborg Havnefront.
Denne gang i en mere komprime-
ret form, som skabte en intim
stemning med flere små arenaer
og over 100 forskellige aktører.
I 2021 var der på Folkemødedelen
for første gang livestreaming og
de 7 temascener, som folkemøde-
delen havde indeholdt i 2019, var
skåret ned til 15 timers studiesen-
ding med aktuelle idrætstemaer,
der blev sendt fra Havnefronten.

Sammenkobling med DM-ugen
Den tredje udgave af IDRÆTSMØ-
DET blev koblet sammen med den
første udgave af DM-ugen, som
Danmarks Idrætsforbund havde
betroet Aalborg kommune.
En DM-uge, der blev en dun-
drende succes, med deltagelse af
27 specialforbund og 47 idræts-
grene, som på intet mindre end 24
steder i Aalborg Kommune kæm-
pede om DM-medaljer.
Her var en lang række lokale
idrætsforeninger involveret som
teknisk arrangør, hvilket naturligt
satte en begrænsning på antallet
af de lokale idrætsforeningers del-
tagelse i IDRÆTSMØDET.

IDRÆTSMØDET blev således flyttet
frem til juni måned og deltes om
opmærksomheden med DM-ugen,
som havde sin hovedscene på Hav-
nefronten, hvilket betød IDRÆTS-
MØDET’s festivaldel flyttede til
Vestre Fjordpark, hvor der kom
knap 20.000 gæster i løbet af de 3
festivaldage.
Uge 25 i 2022 vil blive husket i
mange år frem for DM-ugen og de
mange spektakulære DM-konkur-
rencer, hvor ikke mindst mange af
de mindre idrætsgrene fik stor op-
mærksomhed f.eks. High Diving
fra Limfjordsbroen, svømmekon-
kurrencerne i Nørresundby Idræts-
center, dart i Gigantium og på
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Opvarmning i Vestre Fjordpark for de mange... 
- fokus og koncentration ved Unge-Zonen i 
Vestre Fjordpark og løssluppen søndagsdans på
havnen for alle aldre....Idrætsmødet rummer! 

Læs mere side 20
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Til februar 2023 fylder Caspar Stef-
fensen 90 år. Han er ”still going
strong” - og det er svært at se på
den ranke og mobile, Caspar, at
han er højt oppe i alderen. 
Han er lille af statur, men et stort
og godt menneske! 
Det var åbenbart præsten i Dover
ved Silkeborg, der i tidernes mor-
gen (1933) skrev forkert, så det

blev Caspar og ikke Casper, som el-
lers er det mest almindelige navn.
Det med boldspil startede i tider-
nes morgen på Fjordmarken under
primitive forhold i den vestlige del
af Aalborg. 
Senere blev han lokket til Chang
på Provstejorden, hvor han blev
meldt ind i 1943 under 2.verdens-
krig.

Jeg har mange herlige minder fra
lilleput- og drengetiden i Chang,
fortæller Caspar Steffensen. 
Et af de største var, da vi deltog i
”Internationale Drengelege” i
Løgstør i 1949 med blandt andre,
Jens Erik Arentoft, senere målfar-
lig angriber. Vi opnåede en for-
nem andenplads i det store

Han skulle altså ha´
heddet Casper!

Af Niels Torp Andersen

Hovedstødsspillet kunne synes at være
en fjern ekspertise for en mand med
Caspars dimensioner, men se blot her
hvordan han stiger til vejrs som en
raket, overgår såvel målmand, samt 
en angriber der er et hoved højere. 
Changs Jens Erik Arentoft til  venstre
var en formidabel angriber der kunne
meget, men han holdt sig som her klo-
geligt ved jorden.
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Nordjysk fodboldlegende runder et skarpt hjørne. 
Caspar Steffensen har fået mange oplevelser med Idrætsklubben
Chang. Han opnåede at spille i finalen i den nyindstiftede DBU-
pokalturnering i 1955 mod AGF i Idrætsparken...
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stævne, der havde deltagere fra
ind- og udlandet. 
Vi tabte finalen til Nyborg, men
kom os hurtigt over skuffelsen, da
vi efter opgøret fik et kongeligt
håndtryk af Kong Frederik og
Dronning Ingrid der var i Lim-
fjordsbyen, hvor de overværede
finalen. 

På landshold
Den sportslige karriere har betydet
rigtig mange spændende oplevel-
ser og ikke blot med Idrætsklub-
ben Chang, men også med ud-
tagelsen til DBU 23-landshold mod
England i Portsmouth i 1955, hvor
den mobile højre back fra Aalborg
var i truppen:
Det var i øvrigt min første ud-
landstur nogensinde og en
kæmpe oplevelse, da jeg spillede
på hold med kendte og respekte-
rede navne, som de tre fra AB,
Flemming Nielsen, Ove Bech Niel-
sen og Kaj Ingerslev, John Kramer,
Køge og Bent Krog og Henning
Helbrandt, begge KB.

I øvrigt var det Flemming Nielsen,
der i forbindelse med en trænings-
samling på Idrætshøjskolen i Vejle,
sagde til UK-formanden: 
Ham den lille fra Aalborg, der
er så fremragende til at heade,
han skal med til England!

Senere blev det til 186 førsteholds-
kampe for Chang med debut i
1953. Det var både som back og i
midterforsvaret. 
Et af højdepunkterne var naturlig-
vis den flotte præstation, da
Chang i Landspokalturneringen på
vejen besejrede B1909 (1.division)
og senere Vanløse i semifinalen på
Aalborg Stadion, hvor over 10.000
tilskuere overværede opgøret, der
endte med en sejr på 1-0 på mål af
Egon Johansen og adgang til fina-
len på landets fineste fodbold-
bane i København. 
Her blev det desværre til et neder-
lag til de danske mestre fra AGF på
4-0. 
De sidste kampe blev på holdet
blev i Danmarksserien og karrieren 
sluttede i 1968 
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efter godt 15 år med sportslige op-
levelser og ikke mindst gode kam-
merater – både hos Chang, men så
sandelig også med mange af mod-
standerne. 
Caspar har stået overfor en del
kendte spillere, men en af de stør-
ste var “fodboldprofessoren”,
Gunnar Gren, Ørgryte (Gøteborg),
der senere kom til Italien og blev
en del af den svenske succes-trioen
”Gre-No-Li” i AC Milan. 
Også de tre landsholdsspillere,
Poul Petersen, AIA, Ove Andersen,
Brønshøj og Ole Madsen, HIK, har
han prøvet kræfter med og altid
klaret den defensive opgave med
bravour.

Fagligt dygtig
Efter Caspar lagde støvlerne på
hylden, så tog han diverse kurser
under DBU og blev en afholdt træ-
ner i flere klubber i Nordjylland.
Jeg kan huske, at jeg i Gug Bold-
klub havde Christian Højbjerg 
(Pierre-Emiles far) og han var lidt
af en hidsigprop, som sønnen
også er det indimellem i dag på
landsholdet. Faderen havde også
rigtig mange kvaliteter og var flit-
tig på midtbanen samt en vigtig
holdspiller.

Også udenfor boldbanen har Cas-
par Steffensen haft en fornem kar-
riere, idet han i 15 år i sit hånd-
værk var formand for Snedker- og
Tømrerforbundets afdeling i Aal-
borg. Han har også været med til
at etablere ”Håndværkerhuset” i
Kattesundet. 
Her kommer han stadigvæk fast
hver onsdag, hvor de forskellige
værksteder er aktive med meget
høj kvalitet. Det bliver til en hyg-
gelig sludder og en enkelt øl, lige-
som der ofte stadigvæk gives gode
råd på det faglige område!

Den skønne “Henry”-tegning blev
bragt i Aalborg Stiftstidende og her er
Caspar Steffensen i søndagsavisen
kommet i fornemt selskab med kendte
idrætsfolk fra andre sportsgrene: 
Løberen Johannes Lauridsen, AIK 
Vejgaard, bokseren Helmer Nielsen,
Brønderslev og tennisspilleren Knud
Rasmussen, Aalborg Tennisklub.

De 3 kampfotos fra Aalborg Stadion
viser Caspar i de for ham vante roller: 
På tæerne.... - Klar til aktion....
- og så ind med “den lange tå”....

Et skarpt Changmandskab 3. division 1957.  
Bagest fra venstre Bent Nissen, Erik Jensen, Preben Jørgensen, Ove Schrøder og Kaj Han-
sen. Midterste række fra venstre: Leif Mogensen. Hans Høgsberg og Ole Larsen. Forrest
fra venstre Poul Christensen, Ole Bjørn og Caspar Steffensen
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Fortsat fra side 16
Skråen, cykling med opløb på 
Vesterbro og atletik i Skovdalen.
Et enormt arrangement, som Aal-
borg på fornemste vis rummede
og arrangerede til deltagernes, til-
skuernes og DIF’s store tilfredshed. 

Ambitioner om 
international konference
IDRÆTSMØDET’s store konference
samlede allerede i 2019 over 650
deltagere, tallet steg til 825 i 2021
og på trods af flytningen til ugen
før sommerferien i 2022 - deltog
der næsten 850 engagerede fag-
personer fra alle dele af idræts-
Danmark på konferencen.
IDRÆTSMØDET’s konference er på
3 år blevet landets største konfe-
rence om idræt – ikke kun på an-
tallet af deltagere, men også med
et meget omfattende program på
over 150 sessioner hvert år.
Ambitionen er, at idræt bliver det
fælles tredje, som kan være med
til at skabe bedre livskvalitet for
det enkelte menneske, hvor idræt
tænkes ind i en meget bred kon-
tekst, hvor mental sundhed, sund-

hed, forebyggende indsatser, so-
cialt udsatte, byplanlægning, sko-
len, læring, uddannelse, forenings-
liv, arbejdsliv og arbejdspladser, 
innovation, turisme, natur og out-
door oplevelser, eliteidræt og
sportsevents, samt meget mere
kobles sammen gennem idrætten.
Fra og med 2023 satses der også
på at få en stor international del-
tagelse på konferencen. Ambitio-
nen er, at der mindst er 2
engelsksprogede sessioner samti-
digt med, der løber 8 sessioner på
dansk.
Konferencen udvides til 3 dage,
netop også i håb om at tiltrække
flere internationale deltagere.
IDRÆTSMØDET flyttes frem til for-
året, for ikke mindst at give idræt-
tens interessenter og politikerne
bedre mulighed for at mødes og
få idrættens mange facetter sat på
dagsordenen rundt omkring i lan-
dets kommuner. 
De præcise datoer er 2.-4.maj
2023. I tilknytning til konferencen
blev der i 2019 og i 2022 arrange-
ret gratis 4 timers trænersamling

med indspil fra nogen af landets
førende idrætsfagfolk. Et tilbud,
som bliver udvidet i 2023 til også
at være til idrætsledere – konkret
om aftenen onsdag 3.maj i AKKC. 

Skole og daginstitution
Ved siden af konferencen og fol-
kemødeaktiviteterne, har der fra
starten været stor skoleaktivitet i
forbindelse med IDRÆTSMØDET.
Alle kommunens skoler og børne-
haver har været inviteret til at del-
tage i IDRÆTSMØDET, hvor idræts-
foreninger, FGU, DGI og Dansk
skoleidræt i samarbejde med Børn
& Unge i Aalborg kommune, samt
Sundhed & Kultur har lavet idræts-
aktiviteter for børnene, samtidigt
med deres pædagoger og lærere
har fået ny viden og inspiration
dels til idrætsundervisningen, samt
motion & bevægelse i skoledagen.
Hvert år har over 2000 børn delta-
get i disse aktiviteter, samt over
100 lærere og pædagoger.
Læs mere på www.idrætsmødet.dk
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