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HOIF blev i 1994 udvalgt til at deltage i Kulturministeriets projekt ”Lyt til børn og 
unge”. Som den eneste forening i Århus Amt blev klubben valgt sammen med 10 
andre foreninger fra forskellige egne af landet. 
 
Gennem en to-årig periode skulle børn og unge inddrages i planlægning af klubbens 
dagligdag og i udformningen af de fysiske rammer, og derved være med til at fremme 
børn og unges aktive deltagelse i samfundslivet. 
 
På et to dages arrangement i Fuglsøcentret på Mols deltog 17 unge mennesker, 
hvoraf der blev valgt et ungdomsudvalg bestående af 5 uge i alderen 15-18 år. 
 
DGIs konsulent Flemming Mølgård og Jon Jensen fra HOIF stod for tilrettelæggelse og 
instruktion af arrangementet, som gennem stor interesse fra deltagernes side blev et 
godt afsæt til det fremtidige arbejde i ungdomsudvalget. 
 
Mange forskellige tiltag blev bragt i forslag, og de kommende to år var der stor 
aktivitet i ungdomsudvalget. Der blev arrangeret aktiviteter for egnens unge 
mennesker i Hou Hallen. Her huskes især ”Husk lige tandbørsten”, som de unge 
mennesker lavede som en lokal efterligning af et populært TV program. 
 
 



Med god hjælp af Laust Bengtsen fra Ørting fik de unge mennesker sammensat et 
meget varieret program som f.eks. indeholdt rejsequiz, rodeotyr, avishockey, lyn-
banko, latterlige lege og pudekampe. 
 
Arrangementet startede kl. 19.00 og varede til kl. 08.00 næste morgen med 
programsat sovetid i hallen fra kl. 02.30-07.00. Stort set alle børn fra lokalområdet i 
alderen 13-18 år deltog i arrangementet og blev en oplevelse rigere, som de fleste af 
deltagerne formentlig stadig husker. 
 
 
 

 
 
 



 
Nataktiviteter i hallen med hockey, klatrevæg, hoppepude og forskellige former for 
boldspil var en af de mange aktiviteter, som udvalget arrangerede. Fodboldtur for 
lokalområdets unge til England og til Idrætsparken i København for at se landskamp 
var der også stor tilslutning til. 
 
 

 



 
 
 
De unges entusiasme rygtedes, og gennem DGI indløb der flere indbydelser til at 
komme rundt i landet og fortælle, hvordan vi gjorde i Hou. Repræsentanter fra 
udvalget holdt foredrag i Vingstedcentret for ca. 60 foreningsledere fra DGI. Her 
deltog udvalgets voksen kontakt Jon Jensen sammen med Brian Nielsen og Nicolai 
Jensen, som skiftedes til at fortælle om ungdomsudvalgets aktiviteter. 
 
Senere holdt to ungdomsrepræsentanter oplæg i Aalborg og i Fuglsøcentret. Desuden 
var ungdomsudvalget involveret i at arrangere ungdomsaktiviteter i Århus og i 
Vorgod i Vestjylland. 
 
Højdepunktet for HOIFs ungdomsudvalg var dog, da de i november 1995 fik overrakt 
Karolines Idrætspris i Parkens Hall of Fame. Prisen blev overrakt af selveste Peter 
Schmeichel til ungdomsudvalgets to stolte repræsentanter Ole Peter Jacobsen og 
Nicolai Jensen. Med prisen fulgte en kontant belønning på 6000 kr. 
 



 
 
 



 
 
Efter 2 succesfulde år med gode oplevelser for de unge mennesker og masser af 
positiv omtale af deres indsats stoppede projekt ”Lyt til børn og unge”. De bærende 
kræfter i HOIFs ungdomsudvalg var blevet voksne, udvalget blev nedlagt, men hvem 
ved, måske kan noget nyt oprettes – foreningen har i hvert fald nogle gode erfaringer 
at trække på. 
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