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TILLYKKE MED DE 75 ÅR 
af  Hanna Nissen

”Liv uden bevægelse kan være godt 
nok for gulerødder og kålhoveder.

I Hou er vi jo heldigvis hverken 
gulerødder eller kålhoveder. Derfor 
blev der for 75 år siden etableret 
en forening, hvor bevægelse var 
omdrejningspunktet.”

Sådan indledte Peter Gordon sin 
velkomsttale til jubilæumsfesten i 
Hou Hallen lørdag den 14. septem-
ber.

Og det, Peter Gordon hentyder 
til, er jo, at der den 9. september 
1944 blev afholdt stiftende ge-
neralforsamling på Turisthotellet 
i Hou, hvorefter Hou og Omegns 
Idrætsforening var en realitet. I 
første omgang med fodbold og 

håndbold som de sportsgrene, 
man kunne dyrke. Men hurtigt kom 
også gymnastikken til. Og nu 75 år 
senere er der et væld af sportslige 
tilbud og noget for enhver smag og 
alder.

(Der kan læses meget mere om 
foreningens stiftelse og første år på 
tidstavlen på Hou Lokalhistoriske 
Arkivs hjemmeside). 

 Odder Avis bragte i jubilæums-
ugen en fin artikel om HOIF, hvor 
bl.a. den frivillige indsats blev frem-
hævet som en helt grundlæggende 
forudsætning for, at en forening kan 
eksistere og udvikle sig.

Lørdag den 14. september var 
der så, som ovenfor nævnt, inviteret 

til jubilæumsfest i Hou Hallen, og 
omkring 300 mennesker mødte op 
for at fejre jubilaren.

I sin velkomst funderede Peter 
Gordon også over, hvad Hou ville 
være uden HOIF.

Der ville ingen historier være om 
arvefjendeopgør. Ingen fortællinger 
om faner og indmarch. Ingen ten-
nismestre. Ingen petanque.

Og hvad med hallen? Hvad 
med fitness? Hvad med børnenes 
opvækst? Hvad med??? Man kunne 
blive ved.

Og hvad med fremtiden – hvor 
står vi om 25 år?

”Vi skal nok være klar til forandrin-
ger - men Hou uden HOIF det fun-

Den røde løber var rullet ud lørdag den 14. september 2019
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gerer bare ikke. Så uanset hvad der 
sker, så er der også fest i foreningens 
navn om 25 år.”

Sådan sluttede Peter sin velkomst, 
og så var jubilæumsfesten skudt 
i gang. Som i mange andre sam-
menhænge i foreningen var der 
også denne aften mange frivillige 
hjælpere. Bl.a. dem, der stod i baren 
og var klar til at betjene de mange 
glade festdeltagere. Det var unge 
mennesker på omkring 20-25 år. Og 
min første tanke, da jeg så dem, var, 
at det tyder godt for fremtiden, at de 
unge står på spring til at tage over.

Adspurgt om, hvad der havde fået 
dem til at melde sig til ”barvagten”, 
svarede de unge mennesker dog 
næsten samstemmende: “Det var 
min mor, der synes, jeg skulle!”

Det var måske ikke lige det svar, jeg 
havde håbet på, men ved nærmere 
eftertanke var det faktisk helt ok, for 
hvor er det dog fint, at der er nogle, der 
lytter til mor og gør, som hun synes. 
Man kan næsten kun opfordre mødre 
og fædre til at sige til deres børn og 

unge mennesker: vi synes, du skal 
komme i idrætsforeningen og deltage 
i det fællesskab, som findes der.

Det skal også nævnes, at Jørgen 
Hansen ved festen blev udnævnt til 
æresmedlem af HOIF. Og det er i den 
grad fortjent. Jørgen Hansen blev 
som 15-årig medlem af idrætsfor-
eningen i 1954 – altså kun 10 år efter 
foreningen blev stiftet og Jørgen har 
bortset fra tiden, hvor han var soldat 
og på landbrugsskole, været aktivt 
medlem. Først var det som fodbold-
spiller på ungdoms- og seniorhold 
og sidst på oldboys-hold.

Derudover har Jørgen Hansen 
sideløbende været træner for yng-
lingespillere, været holdleder og 
kampfordeler og siddet i idrætsfor-
eningens bestyrelse.

Fodboldstøvlerne er for længst 
lagt på hylden, men både bordten-
nisbat og badmintonketcher svin-
ges fortsat.

Så et stort tillykke til Jørgen Han-
sen, der må være den, der har været 
medlem af HOIF længst.

Ved jubilæumsfesten overrakte 
Ejvind Klit en check på 5000 kr. fra 
idrætsforeningens støtteforening.

Støtteforeningen blev stiftet i 
1982, og der kan læses meget mere 
om den på tidstavlen, men den 
skal bestemt også nævnes her i 
jubilæumssammenhæng, fordi den 
gennem årene har givet mange øko-
nomiske tilskud til HOIFs aktiviteter.

Som det lød i Peter Gordons 
velkomst, så skal vi være parate til 
forandring og udvikling; selvfølgelig 
skal vi det. Ellers kommer vi til at stå 
med et liv uden bevægelse. Og det 
er ikke noget at stræbe efter. Men et 
jubilæum er også en tid, hvor man 
ser tilbage på det, der var.

Og når man har nået en vis alder 
og har boet i lokalområdet i mange 
år, så mindes man ”gamle dages” 
sportsfester. De er vel nærmest ble-
vet legendariske. Hvem husker ikke 
gadekampene i håndbold, hvor alle 
kæmpede for deres gades navn og 
ære? Eller de mange fodboldkampe 
mod Gylling, Saksild og Odder. 

Et meget ungt makkerpar ses 
her foran Orla Villumsens bil. 

Til højre i billedet ses ladet som 
”Buskontrollørerne” besteg, da de 

skulle synge og spille for os.
Billedet er udlånt af Carsten 

Villumsen.
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Hvem husker ikke de mange gode 
fester i den grønne hal på Skovvej? 
Og hvem husker ikke 1986, hvor 
”Buskontrollørerne” Jakob Haugaard 
og Finn Nørbygaard stod på ladet af 
murer Orla Villumsens lille lastbil og 
sang og spillede på både guitar og 
spade?

Regnskabet for sommerfesten 
1986 viser, at Jakob og Finn har fået 
10.440 kr. for deres optræden. Det 
må, omregnet til dagens penge, 
have været en ganske pæn hyre. 
Men dejligt, at idrætsforeningen 
har turdet satse stort, for de to her-
rer var bestemt hver en krone værd. 
Det kan lige i parentes nævnes, 
at sangeren Allan Olsen, der også 
optrådte ved dette års sommerfest, 
fik 1.030 kr. Det har været lidt af et 
scoop! 

 Og tillad mig at slutte denne ar-
tikel af med en selvoplevet episode, 
der ligger 30 år tilbage.

Ifølge programmet for sportsfe-
sten 1989, så var der dette år tale om 
en ”20-års jubilæums sommerfest”, 
der, ligesom i eventyrene, varede i 8 
dage! 

HOIF må jo dette år have haft 45-
års fødselsdag, så de 20 år refererer 
sandsynligvis til et jubilæum for 
afholdelse af sommer/sportsfester.

Ud over de mange håndbold- og 
fodboldkampe, gadekampe m.m. 
havde idrætsforeningen i 1989 lavet 
et ”Jubilæums V5-spil med en 1. 
præmie til en værdi af kr. 3.000,-”

I dette spil kunne man satse 
og spille på forskellige begiven-
heder, som jeg ikke husker alle 
sammen, men der var i hvert fald 
fodboldkampe, man skulle satse 
på, gættekonkurrence om hvem 
der vejede mest, slagter Ernst 
Enghøj, bager Ole Kristensen, 
brugsuddeler Birger Laursen og 
politibetjent Torben Lohmann. 

Og endelig var der en dyst kaldet 
HOU 5-kamp – ifølge programmet 
”en spændende dyst mellem lo-
kale Hou-borgere” - hvor Orla og jeg 
deltog sammen med blandt andre 
Jonna og Torben Lohmann-Jensen, 
Kurt Mørch og hans malersvend 
Susanne Frederiksen.

Dysten bestod i bl.a. cykelringrid-
ning, flytning af en badebold vha. 
en appelsin bundet om maven og 
andre spøjse indslag.

I al beskedenhed kan jeg fortælle, 
at Orla og jeg vandt dysten, men da 
V5-spillet skulle gøres op og en eller 
flere vindere findes, viste det sig, at 
ingen havde 5 rigtige. Finn Røkke 
havde som den eneste 4 rigtige og 
løb dermed med sejren.

Og da jeg senere spurgte Finn, 
hvilken af de 5 konkurrencer han 
ikke havde rigtig, svarede han: jer. 
Hvordan han kunne gætte forkert 
her, det kan jeg stadig ikke forstå!

Tillykke til HOIF med jubilæet og 
god vind fremover. Lad os håbe, at 
vi også i fremtiden kan have en lokal 
forening, hvor bevægelse er omdrej-
ningspunktet for os alle – børn og 
unge og os der er blevet lidt ældre. 

Hvad mon kampvægten var denne sommerdag i 1989?

Stemningsbillede fra jubilæumsfesten


