
1983  SDS CUP – en pengeturnering 
 

 
Holdet fra HOIF som vandt turneringen i 1995 

 

I 1983 startede HOIF – som en af de første klubber i lokalområdet en 
fodboldturnering, hvor 1. præmien var et pengebeløb - den første pengeturnering i 

klubbens historie. 
 

Hovedpræmie: 1. plads 2500 kr. 
  2. plads 500 kr. 

 
Sparekassen SDS, Bikuben, Unibank og sidst Nordea har være hovedsponsorer 

gennem alle årene, kun afbrudt af en enkelt gang i 1990, hvor det ikke var muligt at 
skaffe en hovedsponsor. Turneringen blev dog afviklet under navnet HOU-CUP 1990. 

 
Turneringen blev afholdt hvert år omkring den 1. august og 8 dage frem, og 

konceptet holdt indtil 2007, hvor det på grund af faldende medlemstal indenfor senior 

fodbold i Hou, ganske enkelt var umuligt at stille hold. 
 

Turneringen bestod af 4 hold, der spillede alle mod alle. Der blev spillet 6 kampe og 
Sportsmaster/Overgaard sponserede 6 bolde, så alle kampe blev afviklet med en ny 

bold af mærket Super Brilliant. 
 

Det var typisk klubberne i Hou, Saksild, Odder, Hundslund, BMI, Hovedgård og 
Gylling som deltog. En enkelt gang kom Horsens Freja med på grund af et afbud. 

Frank Pedersen fra Hou var på det tidspunkt træner i Horsens Freja, og derved 
skabtes kontakten til Freja. 

 
Yderligere var der præmie til kampens bedste spiller og en præmie til hele 

turneringens bedste spiller (1 par fodboldstøvler). Der var 4-5 forskellige bedømmere 
til hver kamp, og det var dem, der udpegede kampens bedste spiller. 

 



 
Kåring af turneringens bedste spiller i 1994 

 

HOIF vandt kun turneringen en enkelt gang (se foto øverst i artiklen).  
 

Det var Ole Poulsen, Jon Jensen og Svend Erik Jensen, suppleret af det siddende 
fodboldudvalg, som i 1983 startede turneringen. 

 
Ole Poulsen og Jon Jensen var de bærende kræfter, men arbejdsopgaverne blev delt 

mellem udvalgets medlemmer, som havde til opgave bl.a. at kontakte ca. 50 
sponsorer/annoncører til programmer og annoncer. Der skulle også hjælp til 

opsætning af plakater, uddeling af programmer og i øvrigt hjælp til med at afvikle 
turneringen.  

 

Odder Avis var ifølge Jon Jensen en stor hjælp, da de printede plakater af annoncen i 
avisen, og plakaterne blev efterfølgende hængt op i alle lygtepæle og hos de 

handlende. 
 

Formålet med turneringen var af skabe interesse for fodbolden i Hou, og med en 
pengepræmie som gevinst håbede HOIF at højne kvaliteten i spillet og derved skabe 

en større interesse fra tilskuerne. Det var samtidig også en god træning til opstarten 
på efterårsturneringen. 

 
Det blev en succes, og i de første år kunne der være helt op til 100 tilskuere pr. 

kamp, men desværre faldt tilskuerantallet i løbet af de efterfølgende år, og siden 
2007 har der ikke været afholdt pengefoldboldturnering i HOIF 

 
Kilde: Interview af Ole Poulsen og Jon Jensen samt diverse kampprogrammer. 

Billeder: HOIFs private fotoarkiv 
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