
Fars tale ved Hillerslev Idrætsforenings 125 års jubilæum i 1991. 

 

Når vi her er samlet til 125 års jubilæum for Hillerslev Idrætsforening, så er det vel naturligt 

at tænke tilbage på den tid hvor foreningen startede. 

I 1866 var det den nationale baggrund. Krigen i 1864, tabet af Sønderjylland, det var nok 

disse oplevelser man startede foreningens arbejde på. Man begyndte med skydning, 

bajonetfægtning og lign.. I 1870 – 80 begynder gymnastikken. Lokaler til gymnastik var 

simple, vi ved at der blev brugt forskellige lader her i sognet. Perronen ved Højrup Station 

blev også benyttet. 

I 1889 – 90 bliver der bygget et øvelseshus ved friskolen. Det må have været et stort 

fremskridt for foreningens arbejde, da de her rykkede ind. 

Det hele kom i faste rammer, skydning og gymnastik og det var derfor naturligt at navnet 

blev Hillerslev Skytte og Gymnastikforening. 

Sideløbende med dette arbejde har man fornøjet sig med folkedans. I 1890 hører vi, at de 

har danset skjolddans en enkelt gang.  

Der har sikkert også været forskellige fester. 

Sådan har det nok kørt helt op til 1940, hvor vi i disse år begynder med badminton og 

håndbold. 

I 1950 får vi Hillerslev Sportsplads, som var et stort plus for arbejdet i foreningen. Der var 

dengang stor interesse for håndbold og holdene klarede sig fint. Gymnastikken sluttede jo, 

når Lombjerge festen var afholdt, og ind imellem kunne ungdommen nok nå begge dele. 

Efter krigen begyndte vi med skydningen igen, men efter få ophørte denne gren af 

foreningens arbejde på grund af for lille tilslutning. 

Vi må indrømme at fodbold havde vi ikke meget forstand på, men jeg husker, at vi fik 

bogtrykker Henriksen fra Ringe til at lede drengene og vi hjalp til så godt vi kunne. 

Drengenes viden om fodbold var meget lille, da ingen af skolerne havde fodbold på 

programmet, så det kunne kun gå en vej, - at blive bedre. Efter nogle år kom så 

boldklubben. Nu er vi så nået ind i sportens verden.  

Jeg begyndte med det nationale. I løbet af de første 100 år har baggrunden ændret sig, så 

det nu er det mere sportslige vi samles om og hvor vi har gode faciliteter til at udøve vore 

idrætter. Jeg føler at foreningen her i sognet igennem årene har evnet at byde ungdommen 

på et sundt og godt program og jeg takker fordi, at jeg måtte opleve min ungdom her og 

hvor mange gode minder fra den tid blev skabt. 

Jeg vil slutte med ønsket om at Hillerslev Idrætsforening i mange år må få lejlighed til at 

byde en sund og god ungdom velkommen her.  


