1950 Gymnastik bliver ny aktivitet i HOIF
Sammen med badminton bliver gymnastik i 1950 tilbudt som ny aktivitet i HOIF.
I mange år foregik gymnastikken i Medborgerhuset, som dengang var skolens
gymnastiksal, men 3. februar 1969 fik HOIF af kommunen lov til at bruge den nye
gymnastiksal ved Hou skole fire aftener om ugen.
På foranledning af Anna Marie Christensen blev der, den 11. august samme år,
nedsat et gymnastikudvalg, da der var stor søgning til gymnastikken. 24 piger, 42
damer, 20 drenge og 19 mænd dyrkede på det tidspunkt gymnastik.
Af forhandlingsprotokollen fremgår det, at det nye udvalg bestod af: Ole Dalsgaard,
Pauli Sørensen, Knud Kristensen, Bent Jeppesen og Anna Marie Christensen
Anna Marie var selv instruktør for 1 damehold og 2 børnehold.
Frem til Hou Hallen blev en realitet i 1991, brugte man Egmont Hallen til den årlige
gymnastikopvisning.
1978 Kirsten Grønlund – overtager træningen af gymnastikdamerne.
I 10 år stod Kirsten Grønlund fra Saksild for træningen af gymnastikdamerne i Hou.
I denne periode deltog damerne i flere opvisninger, bl.a. forårsopvisning i Vejlby
Risskov Hallen og ikke at forglemme de årlige sæsonafslutninger, som i en periode
blev afviklet i Egmont Hallen.
Flere af damerne deltog desuden på Århus egnens
opvisningshold ved DGI’s landsstævner, sidste gang i 1994
i Svendborg.
Også om sommeren blev der trænet gymnastik, og holdet
gav bl.a. opvisning ved den årlige sportsfest på den gamle
sportsplads, hvor der i dag er lejeboliger.

Gymnastikdamerne giver opvisning ved sportsfesten på det gamle stadion sommeren 1982

Det blev til så mange opvisninger, at der med sponsorhjælp blev indkøbt
opvisningsdragter til damerne, da de var alt for dyre at leje, hver gang holdet skulle
til opvisning.

Gymnastikdamerne fotograferet i deres nye gymnastikdragter – her ved en gymnastikopvisning i
Vejlby Risskov Hallen.

I 1988 blev damegymnastikken overtaget af Kirsten Eriksen - senere kom Vibe
Maegaard til, og de to fordelte på skift træningen mellem sig. Kirsten Grønlund leder i
dag ældregymnastikken i Hou med stor succes.
I 1991 flyttede man damegymnastikken op i den nye Hou Hal, men det var ikke
nogen succes. De 30 – 40 gymnastikdamer brød sig ikke om, at kunderne i
cafeteriaet kunne sidde og kigge på dem, så gymnastikudvalget så sig nødsaget til at
flytte damegymnastikken tilbage til gymnastiksalen. Her træner også herrerne stadig
– på 20. år – under kyndig ledelse af Vibe. Her i 2017 er der desværre ingen
damegymnastik i HOIF.
Mor/far/barn gymnastik – også et gymnastiktilbud i Hou
Som noget nyt blev mor/barn gymnastik introduceret i 1979. Senere kom fædrene til
og holdet blev til mor/far/barn. Det var Rita Kjær, som startede mor/barn
gymnastikken op. Det blev en stor succes og eksisterede i flere år med skiftende
instruktører.

Opvisning i Egmont Hallen 1981

Juleafslutning i gymnastiksalen på Hou Skole 1982

1986-2008 Ulla Bertelsen
I 1986 blev Ulla hjælpetræner for Birgitte Rathlou, som på
det tidspunkt trænede børnegymnastik. Træningen foregik i
skolens gymnastiksal og den årlige opvisning blev afviklet i
Egmont Hallen.
Ulla blev hurtigt grebet af børnenes engagement, og
bestyrelsen opfordrede Ulla til at tage flere kurser indenfor
gymnastikken i DGI regi. Her blev Ulla hurtigt klædt på til
opgaven som gymnastikinstruktør, og allerede året efter
overtog hun træningen efter Birgitte.
Ulla var dagplejemor og nye ideer til gymnastiktimerne blev
ofte afprøvet på dagplejebørnene – til deres store fornøjelse.
Ulla sørgede for at pigerne på gymnastikholdet blev godt opdraget, for efterhånden
som de voksede til, blev de hjælpetrænere. Bl.a. kan nævnes Jeanette og Michelle
Richardy, Majbrit Jensen, Camilla Holm og Anette Jensen som alle har givet et nap
med som hjælpetrænere.

Gymnastikopvisning i Hou Hallen – Larven Larsen

Om sommeren blev gymnastikken rykket udendørs. Ulla og Iben Andersen startede
minisport op. De syntes, at sommerpausen var for lang for børnene. Igen var
kreativiteten og legen det bærende element.
Børnene lavede opvisning til årets sportsfest – et år var det en cirkusforestilling, med
Poul Blicher som cirkusdirektør. Mange husker sikkert Poul Blicher, som var en af
Hous ”originaler”. Han blev desværre ikke ret gammel.

Fra cirkusforestillingen ved sportsfesten i 1993. Poul Blicher (med bowlerhat) var en morsom
cirkusdirektør.

I 1991 var Ulla med i en arbejdsgruppe under HOIF, som arbejdede med ideer, som
kunne skaffe mere aktivitet i Hou Hallen. Her opstod ideen til sommeraktiviteterne –
en hel uge med et utal af forskellige aktiviteter, og gerne noget børnene ikke havde
prøvet før. Der kan nævnes aktiviteter som stunt, karate, petanque, tennis og
basketball. Der blev surfet, sejlet, dykket og strøget rejer, og der blev redet på heste,
spillet golf i Odder Golfklub og cyklet på mountainbikes i Sondrup Bakker.
Ugen sluttede af med en gåtur med efterfølgende overnatning ved Egmont Højskolen.
Forældrene lavede mad til børnene i det gamle Feriehjem. Det var et kæmpearrangement, som blev afholdt gennem flere år.

Sommeraktiviteter 1991

Det har altid været Ullas udgangspunkt, at det skal være sjovt at bevæge sig, man
skal lege, og gymnastik skal ikke bare være ”sure” træningstimer.

I 1992 modtog Ulla Odder kommunes lederpris for sit engagement med
børnegymnastikken og sin alternative tilgang til bevægelse.
I 1994 stod der Bertelsen over hele linjen. Ulla havde tre hold: Forældre/barn, og 2
børnehold mens sønnen Thomas stod for to springhold.

Gymnastikopvisning i Hou Hallen 1994

Ud over at være gymnastikinstruktør var Ulla også en overgang formand for
gymnastikudvalget.
Ulla stoppede med gymnastikken i 2008, hvor Lone Gammelgård og Mette Kurtzmann
tog over.
I 2010 blev Ulla æresmedlem i HOIF som belønning for sin store indsats. Godt nok
stoppede Ulla med gymnastikken, men hun fortsatte som bestyrelsesmedlem i
fitnessafdelingen.
Selvom Ulla ikke længere var gymnastikleder, stoppede hun ikke med at være aktiv i
HOIF.
I 2015 fik hun – sammen med tre andre fra HOIF – tilbudt et DGI kursus i ”Træning i
naturen”. Uddannelsen tog et år og blev afsluttet med prøve og diplom. I 2016
startede Ulla et hold op om aftenen fra kl. 17.00 til 18.30, men tidspunktet var en
fejl, da man ikke kan træne i naturen, når det er mørkt, og der var heller ikke mere
end 5-6 deltagere. I 2017 trænes der hver onsdag formiddag, nu med ca. 15
deltagere, og træningen gennemføres uanset vejret.

Der trænes “i det fri” – her ved bålpladsen ved Egmont Højskolen

1993 Hou Trim blev den nye gymnastiktrend
Gymnastik var ikke mere bare gymnastik. Der kom utallige varianter til: spring,
rytme, callenetics, aerobic, jazz og så videre.
Flere af varianterne blev i HOIF samlet under fælles betegnelsen ”Hou-Trim”, som
bød på udfordringer for hele kroppen.
Her tilbød HOIF udøverne et fællesskab, hvor man ud over at få rørt sig også fik
snakket og ikke mindst grinet sammen. Det var der mange, som benyttede sig af. I
1984 var der i alt 147 udøvere – børn såvel som voksne.
Ud over de mere skemalagte aktiviteter stod gymnastikafdelingen også for andre
tiltag. I årene 1989-1990 arrangerede afdelingen i forbindelse med den årlige
sportsfest et ”Hou-løb” med fælles opvarmning og efterfølgende massage.
I årene 1990-1992 blev der afholdt forskellige temaaftener, hvor deltagerne kunne få
en fornemmelse af de mange forskellige motionsformer, bl.a. callenetics, squaredance, mavedans, mensendick og hip-hop. Og ikke mindst havde sundhedsmessen
”Kend din krop”, som blev afholdt i Hou Hallen i 1992 sit udspring i
gymnastikafdelingen.
Efterårsprogrammet for 1993 bød blandt andet på ”Hou Trim” med
Low Impact og High Energy Aerobics.

1992 Sundhedsmesse i Hou Hallen
Kirsten Eriksen var i mange år en af HOIFs mange
frivillige ledere, både som gymnastikinstruktør og
som medlem af gymnastikudvalget.
Desuden var hun initiativtager til den store
sundhedsmesse, som blev afholdt i Hou Hallen den 4.
og 5. april 1992.
Sundhedsmessen fik titlen ”Kend din krop”, og det
var et meget ambitiøst projekt, og set i bakspejlet
var man måske lidt for ”tidligt ude”. I dag med det
nye fitnesscenter ville alle formentlig have forstået
budskabet meget bedre.
Kirstens pointe var, ud fra hendes faglige baggrund som fysioterapeut, at det var
vigtigt, at den motion man dyrkede, blev udført på den rigtige måde, så kroppen ikke
tog skade.
Tidligere var HOIF især kendt for fodbold – og det sociale samvær var i højsædet.
Man fokuserede ikke så meget på, at det også var sundt at dyrke idræt, og det var
netop det tema, Kirsten gerne ville sætte fokus på med sundhedsmessen – og
dermed også få nogle flere aktive til at komme i Hou Hallen.
Kirsten fik gymnastikudvalget med på ideen, og hos Forebyggelsesrådet i Århus
Amtskommune kunne man søge om penge til formålet. Der var afsat 1.000.000 kr. til
oplysning om ”Idræt og sundhed” – og HOIF fik 63.000 kr. til afholdelse af
sundhedsmessen.
Og så gik arbejdet i gang. Et kæmpe arbejde som involverede alle de gode frivillige
kræfter i Hou – det endda i sådan en grad, at Kirsten oplevede, at alle var godt
trætte bagefter.
Fantasien var stor og i stande, boder og workshops kunne man teste sig selv, få
oplysning og rådgivning, se video, lysbilleder og plancher om krop og sundhed.

Fodbold

Volleyball

Tennis

Når man læser programmet fra dengang, kan man godt fornemme, at det var et
meget omfattende projekt.

1991 Ældreidræt i Hou bliver en realitet
Samme år blev ældreidræt en realitet. Det var Ulla Berthelsen og Bente Markfoged,
der fik ideen og var foregangsmænd, og de fik overtalt fysioterapeut Lars Madsen til
at være instruktør for de ældre i alderen fra 55 til 85 år. Ideen blev præsenteret ved
et ”åbent-hus” arrangementet og interessen var overvældende.
Det blev en kæmpesucces, og Lars blev snart omtalt som ”Vores
Lars” af de ca. 70 personer, som hver torsdag mødte op til
gymnastik i Hou Hallen.

På billedet ses Lars fotograferet i sin lille velplejede have på Vestergade 33C

Billedet til venstre er fra åbent-hus arrangementet i 1991 og viser
en flok glade gymnaster som melder sig klar til ældre-idræt.

I mange år deltog ældreidrætten i den årlige
gymnastikopvisning i Hou Hallen, og det var altid en
fornøjelse at se på.

Fælles indmarch ved gymnastikafslutningen i Hou
Hallen i 1993

Ældreidræt er stadig meget populært i Hou. I dag ledes holdet af
Kirsten Grønlund.
Efter ”svede-timen”, som nogen kalder træningen, sluttes der af
med en kop kaffe og en sang. Det sociale er en stor del af
ældreidrætten i Hou.
Der arrangeres udflugter og ture, ligesom en god julefrokost også er
en fast del.
Kirsten Grønlund

Træning torsdag formiddag i Hou Hallen

1996 – 2017 herregymnastik
I 21 år med fokus på balance og smidighed har Vibe Maegaard ledet herreholdet.

Vibe Maegaard flyttede til Hou i 1995, og hun så hurtigt, at der var et stort behov for
at starte et herrehold i gymnastik. Der gik nemlig rigtig mange 40-årige mænd rundt
i Hou med småskavanker. De havde ondt i ryggen – ondt i skuldrene – ondt i knæene
o.s.v., men spurgte man dem, fejlede de ikke noget, og hvis de gjorde, holdt de det
for sig selv. ”Mænd er ikke gode til at tale om den slags ting, og de skal nærmest
være døden nær, før de går til læge”.
På et tidspunkt var der ikke mindre en 27 herrer fra Hou og Omegn, som gik til
gymnastik hos Vibe. Hun har nemlig et helt specielt tav på herreholdet, hun forstår
deres humor og jargon og ikke mindst deres sårbarhed. Der grines meget på holdet –
ikke af hinanden – men med hinanden.
Her drejer det sig ikke om at få en brystkasse, som ligner en sixpack – næ det drejer
sig om balance, koordination og smidighed, og hele kroppens muskulatur arbejdes
igennem. Især en god balance er vigtig - hvem vil ikke gerne kunne stå op og tage
sko og strømper på - også når man bliver ældre.
Vibe kom til Hou i 1995, hvor hun blev gift med
sømanden Vagn Mørch. Vibe boede på Samsø,
men kom sejlende til Hou, hvor hun sammen med
nogle venner skulle spise frokost hos Vagn. Sød
musik opstod – og de to har været sammen siden.
Vagn havde nu ikke lige forestillet sig, at hans
kvinde skulle komme sejlende – det var jo trods
alt ham, der var sømand.
Vibe er i øvrigt den eneste kvinde, der har
gennemført disciplinen armgang over havnen, ved
Hou Havnefest.
Vibe har helt bevidst valgt, at der ikke kan være kvinder med på holdet, fordi som
hun siger: ”De vil bestemme” . Mændene har brug for et frirum, og det får de her.
Fællesskabet og det sociale spiller en stor rolle, og der afholdes både julefrokost og
sommerafslutning – også uden konerne.
Mændene får en seddel med hjem, hvor der står, hvad de hver især skal have med til
festen, som for det meste foregår hos Vibe privat.

Herrerne følger nøje med i Vibbes instrukser

Gymnastik anno 2017
Der er stadig gang i gymnastikken i HOIF og i skrivende stund er der
2 mix springhold
1 familiehold
1 herrehold
Ældreidræt

60
30
15
75

børn
småbørn (afløser for mor/barn gymnastik og hoppelopper)
herrer
pensionister

Desværre er der ikke længere et damehold HOIF.
Kilder:
Samtaler med Anna Maria Christensen, Ulla Bertelsen og Kirsten Eriksen
Idrætsforeningens gamle protokoller
Jubilæumskataloget fra 1994
Billeder: Gunhild Hoe, Ulla Bertelsen, Kirsten Eriksen, Karen Rasmussen og forskellige scrapbøger (kan
ses på Lokalhistorisk Arkiv).

