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På Grenaa Idrætsforenings hovedbestyrelsesmø-
de i april måned 1965, hvor jubilæums festlighe-
derne blev lagt i »løse« rammer, blev man enige 
om, at man ville udgive et jubilæumsskrift.
Jeg har nu prøvet at finde de vigtigste begivenhe-
der, der har fun  det sted i Idrætsforeningen, frem 
fra protokoller og scrapbøger. - Hvad skulle man 
tage med af alt det, og hvad skulle man udela-
de; det har bestemt ikke været noget let job. Man 
syntes hele vejen igen  nem, at det hele var lige 
vigtigt, og at det burde være med det hele. Der 
er nok nogle, der savner nogle bestemte begiven-
heder, men så er grunden den simple: Vi har ikke 
kunnet tage alt med.
Der findes ingen protokol,ler fra årene 1905-1920, 
så jeg har måt  tet søge underretning hos flere æl-
dre medlemmer af Idrætsforeningen, bl. a. maler 
Rich. Andreasen og fhv. typograf Monrad Chri-
stensen.
Det har heller ikke kunnet lade sig gøre at nævne 
alle de navne, der har været med i arbejdet, men 
de største navne, tror jeg, er med, men skulle der 
være enkelte navne, der er glemt, må dette altså 
tilgives mig.

Jeg vil gerne takke de forskellige afdelingers 
bestyrelsesmedlemmer, som har skrevet »af de-
lingshistorierne«. - Endvidere vil jeg gerne takke 

Forord
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dagbladene i Grenaa, fordi jeg har maattet låne 
både billeder og klicheer til festskriftet.
Ligeledes vil jeg gerne takke annoncørerne i jubi-
læumsskriftet - uden deres bidrag havde det ikke 
været muligt at udgive det.
Nu har jeg kun et ønske, og det er: at de, der har 
støttet Idrætsforeningen ved køb af dette jubilæ-
umsskrift, må få fornøjelse af det.

Kaj Møller.
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Som så mange andre aldersstegne personer har 
det været lidt svært at stedfæste det nøjagtige år 
og dag for dens fødsel, men uanset dette er den jo 
os lige kær.
60 år er ikke nogen høj alder, men tager man i be-
tragtning hvilken kolossal udvikling, der er sket 
i disse år - også inden for sportens område - må 
det vist siges at have været en begivenhedsrig tid.
Her burde man vel egentlig gå tilbage i tiden og 
dvæle lidt ved minderne, men dels har der vel 
været talt og skrevet om det før, og dels vil det 
måske også være mere interessant at se, hvor vi 
står i dag og hvilket resultat, vi er kommet til.
GIF er byens størse ungdomsforening, og hvis 
nogen kun skulle kende foreningen fra dens en-
kele annoncer i de lokale dagblade om nytårsfest 
og pinsebal, pigtrådsmusik m. m., kan jeg glæde - 
eller bedrøve - dem med, at dette kun er en meget 
lille del af arbejdet, der udføres, men en absolut 
nødvendig del af arbejdet - desværre må man jo 
sige. Vi skal bruge penge, og vi skal bruge mange, 
og jeg skal kort fortælle, hvad vi bruger dem til.
Foreningen tæller vel i øjeblikket ca. 600 medlem-
mer fordelt på de forskellige afdelinger: Fodbold, 
håndbold, atletik, cricket, gymna  stik og bordten-
nis. Af disse mange medlemmer er langt den stør-
ste del børn og unge mennesker under 18 år, der 
endnu læser eller er i lære, og derfor begrænset, 

Grenaa Idrætsforening
fylder 60 år ...
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hvor stort et kontingent man kan på  lægge dem, 
men alle skal have lige ret til at nyde sportens 
glæder.
GIF er meget mere: det er en sommeraften på 
stadion med 200 til 300 unge i alle aldre på sta-
dions baner, det er bussen, der ruller ud ad lan-
devejen fyldt med glade fodbolddrenge, det er 
Grenaa-hallen fyldt med håndboldpiger en søn-
dag i november, når vejret er surt og trist uden-
for, det er gymnastiksale optaget aften efter aften 
vinteren igennem, både af unge og gamle, og det 
er mange andre ting, der kunne nævnes.
Vi har ikke de store sportslige resultater at kunne 
prale af på fød  selsdagen, men hvad vi ikke har i 
højden, har vi i bredden, og det vigtigste må trods 
alt være at få så mange som muligt ind i sports  
folkenes rækker, at få de unge til at bruge deres 
fritid på en sund og fornuf tig måde.
Dette sidste tror jeg, vi - her på 60 års dagen - med 
nogen ret kan sige er lykkedes os, idet tilslutnin-
gen af børn og ungdom er så stor som ingensinde 
før, vi er hele byens forening.
Alt dette ville ikke være muligt, hvis vi ikke hav-
de en stab af frivillige ledere - mænd og kvinder 
- der ofrer en meget stor del af deres fritid i arbej-
det for de unge, hvis ikke vi mødte den for  ståelse 
fra byens borgere, som vi altid har gjort, såvel de 
offentlige myndigheder som byens presse, ikke 
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mindst handels- og erhvervs  drivende, der aldrig 
har været bange for at række en hjælpende hånd, 
når det kneb, og sidst, men ikke mindst, de man-
ge forældre, der sender deres børn ud på grøn-
sværen til os.
Grenaa Idrætsforening har mange ønsker på 
fødselsdagen, men kun et skal nævnes her: at vi 
stadigvæk i årene, der kommer, må møde den 
samme forståelse og goodwill fra hele byens be-
folkning, som hidtil har været tilfældet, og at for-
eningen må få held til at leve op til de forventnin-
ger, man eventuelt stiller til den.

Thorkild Christensen.
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GRENAA IDRÆTSFORENINGs
stifter

 
HARTMANN-SØRENSEN
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Stående fra venstre: Gustav Andersen, Willy Niel-
sen, Børge Andersen, Georg Reimann Kjeldvig, Edvin 
Johnsen, Viggo Hornsyld og Svend Andersen.
Siddende fra venstre: Ejnar Andreasen Frede Rasmus-
sen, Anton Madsen og Harald Dolmer

Bestyrelsen fotograferet til
klubhusets indvielse i 1936
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Stående fra venstre: Egil Andreasen og Knud Chri-
stensen.
Siddende fra venstre : Niels Bay Lund, Thorkild Chri-
stensen og Ivar Madsen
 

Hovedbestyrelsen
ved 60 års jubilæet
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Der hersker en del uklarhed om, hvornår sporten 
holdt sit indtog her i Grenaa, men det må have 
været omkring århundredskiftet - måske først i 
1890’erne. En af de bedste beviser på dette er en 
lov fra »Grenaa Gymnastikforening«, som er trykt 
i J. Skjødsholms bogtrykkeri i 1895. Hvornår for-
eningen er startet, vides derimod ikke. Det.næste, 
man kan finde frem til, står på forsiden af en pro  
tokol fra 1920: »I året 1900 stiftedes i Grenaa en 
boldklub, som fik navnet »Fremad«. I denne spil-
lede bl. a. typograf Jakob Christensen og ingeniør 
Carlo Andersen. Denne forening må ret hurtigt 
være gået i opløsning, fordi man flere gange i pe-
rioden 1900-1905 har prøvet at starte flere oplys-
ninger, men det blev aldrig rigtig til noget.
Den 30. august 1905 stiftedes »Grenaa Idræts-
klub«. Gymnastik, cricket og fodbold blev de tre 
sportsgrene, man startede med, og nu var det alt-
så meningen, at der skulle gøres noget ved sagen, 
og det så også ud til, at bestyrelsen, der bestod af 
repræsentant Hartmann  Sørensen (formand), ba-
ger Henrik Hartmann, kommis William Jensen, 
journalist Worsøe-Andersen og boghandlermed-
hjælper Michael Nielsen, skulle få held til at få sat 
fart og system i tingene.
Den første fodboldbane, man spillede på, var en 
mark ved Klosterbakken på Sdr. Mølle, men den 
var langt fra tilfredsstillende. De stedlige myn-
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digheder var ikke så meget interesseret i sport, 
at de ville hjælpe med at stille blot’ en nogenlun-
de fodboldbane til ·rådig  hed; men efter en hård 
kamp med myndighederne fik man dog til  ladel-
se til at benytte sportspladsen i anlægget. For-
eningen havde i starten en stab på ca. 40 aktive 
medlemmer og 25-30 passive; og det var en meget 
fin tilslutning, når man tager forholdene i betragt-
ning. I 1908-09 blev landsretssagfører A. Sidenius 
valgt som formand, men på grund af indre stri-
digheder og en meget dårlig økonomi stod denne 
forening heller ikke til at redde, og den opløstes 
lidt efter lidt.
I 1911 tog købmand Edv. Stæhr initiativet til en 
rekonstruktion af idrætsklubben. Der blev valgt 
en ny bestyrelse, hvis formand han blev. Vanske-
lighederne fortsatte, der var ikke rigtig tid til at 
få samling over spillerne, men købmand Stæhr 
blev ved, han ville ikke give op. Foreningen fik sit 
hold meldt ind i Jydsk Boldspil-Unions B-række. 
Det lykkedes endog at vinde et kredsmesterskab 
i B-rækken. - Det gik alligevel ikke som det helst 
skulle. Foreningen skif tede ledelse hele tiden.

I 1915 blev kommis A. Sørensen valgt som for-
mand. - Vi citerer her det første udklip fra en lo-
kal avis, der har kunnet fremskaffes. Det er fra 
den 7. august 1916 og har følgende ordlyd:
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»Grenaa Boldklub af 1911 afholdt i aftes general-
forsamling på hotel »Skandinavien«. Kun ca. 20 
af foreningens ca. 70 medlemmer var mødt. Gene-
ralforsamlingen afholdtes nærmest for at få valgt 
en ny bestyrelse, der kan varetage sportsklubbens 
interesser i højere grad, end det tidligere har væ-
ret tilfældet. Bestyrelsen kom da til at bestå af 
følgende medlemmer Slagteriarbejder Pedersen 
(formand), kom  mis P. Sau (næstformand), sned-
ker E. Andreasen (kasserer) samt typograferne 
Monrad Christensen og H. Lauritsen. - Det er nu 
at håbe, at den ny ledelse må få sportsklubben i 
den rigtige gænge«. - I 1918 blev typograf Monrad 
Christensen valg som formand, og i 1919 valgtes 
kommis O. Petersen.

Året 1920 blev et vendepunkt for sporten i 
Grenaa. Hele den gamle bestyrelse ønskede at 
fratræde på generalforsamlingen, som holdtes 
den 20. august. Foreningen tog navneforandring 
til »Grenaa Idrætsforening«, og man besluttede 
endvidere at tage atletik på programmet. Den nye 
bestyrelse kom til at bestå af følgende: Entrepre-
nør Rathje (formand), gartner O. Andersen (næst-
formand), redaktør G. Andersen (sekretær), kon-
torist M. Nielsen (kasserer), typograf Borg, lærer 
Hajslund, kommis Ove Petersen, bogholder Car-
stensen og bankassistent M. Nielsen. Bestyrelsen 
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blev i øvrigt på denne generalforsamling udvidet 
til 9 medlemmer.
Det var en meget initiativrig bestyrelse, der var 
kommet til roret. Der blev arrangeret mange fod-
boldkampe mod de bedste klubber i Jylland, bl. 
a. mod Århus, Randers og Ålborg. Men der var 
jo store vanskeligheder forbundet med de lange 
rejser, der var jo ikke så mange transportmulig-
heder i 1920, men også sådanne problemer kom 
man over. Man fik endog byrådet til at udvide og 
planere sportspladsen i Kæret, så nu havde man 
et så nogenlunde sted at udøve sin sport. Når der 
f. eks. skulle spilles en fodboldkamp, måtte spil-
lerne selv ud at kridte banen af, inden der kunne 
spilles. - Det var ikke alene seniorholdet, man rej-
ste ud med, men også et godt juniorhold var der 
på dette tidspunkt, og det fik flere gode kampe. 
Søndag den 3. oktober 1920 arrangerede GIF sit 
første terrænløb.
Der deltog 18 løbere, som alle fuldførte det ret 
krævende løb. Ifølge forhandlingsbogen fulgtes 
løbet af flere hundrede mennesker langs hele ru-
ten.
Søndag den 3. juni 1921 afholdtes det første atle-
tikstævne, som blev - på trods af varmen - over-
været af mellem 300-400 mennesker. De fulgte alle 
interesseret de forskellige øvelser. - Til stæv nets 
bedste mand var der af restauratør Steckhahn ud-
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sat en æres  præmie. Den vandtes af redaktør G. 
Andersen, der i de otte forskellige konkurrencer 
opnåede 21 points, nr. to blev typograf Borg med 
20 points.
Den meget arbejdende bestyrelse arrangerede den 
14. august 1921 et stort svømmestævne, hvori der 
var deltagelse fra Århus Svømmeklub og Grenaa 
Idrætsforening. Der blev lavet en primitiv 50 m 
svømmebane i det ene havnebassin bestående af 
to store tømmer  flåder. Der var foruden svøm-
ning også kunstudspring og vandpolo.
- Stævnet havde samlet ikke mindre end 3000 til-
skuere, og der blev således en pæn skilling i over-
skud til den slunkne kasse.

På generalforsamlingen den 24. marts oplyste for-
manden, entreprenør Rathje, at der de to sidste 
vintre var forsøgt at få gymnastikken i gang, men 
man kunne ikke skaffe en leder, der kunne påta-
ge sig arbejdet, og tilslutningen havde heller ikke 
været for god. Endvidere havde man forsøgt at få 
anlagt en isbane på fodboldbanen, men på grund 
af den megen tøvejr var det også mislykkedes.
Den 27. marts 1922 spilledes - så vidt det har kun-
net konstateres - den første internationale kamp 
i Grenaa. Kampen fandt sted mellem et hold fra 
den engelske damper »Arkleside« og så GIFs eget 
mandskab. Kampen havde samlet mange tilsku-
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ere, idet det for lød, at der var tre negre på det 
engelske hold, men de eneste negre, der var på 
banen, var vore egne, idet kampen blev en stor 
skuffelse for de mange tilskuere. Grenaa vandt 
med 5-2.
På et bestyrelsesmøde den 18. januar 1923 blev 
det oplyst, at der til gymnastikken havde meldt 
sig 19 medlemmer, og at man havde fået en aftale 
med malermester Mortensen om, at han var villig 
til - mod en betaling på 2,50 kr. i timen - at lede 
gymnastikken.

Den 20. juli 1924 afholdtes der en bykamp i atle-
tik mellem Hor sens og Grenaa. Holdet fra Grenaa 
bestod af 9 deltagere fra Grenaa Idrætsforening 
og 3 deltagere fra den nyoprettede arbejderklub 
»Velo«. - Da første halvdel af stævnet var afvik-
let, førte Horsens med 71 points mod Grenaas 49, 
og intet tydede på dette tidspunkt på Grenaa-sejr, 
men i de sidste øvelser halede Grenaa stærkt ind 
på Horsens, og da den sidste øvelse - det var sta-
fetløb - skulle afvikles, førte Horsens kun med 6 
points. Vinderholdet ville få 16 points og det ta-
bende hold kun 8 points, og mens bifaldet skylle-
de ned over Grenaa-løberne, løb de en sikker sejr 
hjem i stafetløbet. Resultatet blev altså, at Grenaa 
vandt den første bykamp i atle tik mod Horsens 
med 112 points mod 110. De to bedst placerede 
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Grenaa-deltagere var: Hornsyld, der fik 16 points, 
og Borg, der fik 15 points i alt.
Idrætsforeningen havde i en ansøgning til by-
rådet forespurgt, om det ikke var muligt at få 
sportspladsen i Kæret udvidet noget. - Spørgs-
målet blev imidlertid henlagt i byrådet, men 
formanden, Rathje, oplyste, at den nuværende 
sportsplads ville blive forbedret ved, at løbeba-
nens hjørner fik mere runding.
En forhandlingsbog omhandlende perioden 
1925-26 er desværre bortkommet. Der skete fle-
re betydningsfulde ting i denne periode, og dem 
kan vi jo desværre ikke referere her. Kun en ting 
er sikker: Idrætsforeningen fik i 1925 ny formand, 
nemlig bogholder Reimann, som afløste entrepre-
nør Rathje, der ikke ønskede genvalg. - Boghol-
der G. Reimann, der var en ung frisk fyr, var ikke 
bange for at arrangere store stævner med mange 
deltagere. Det største, der nogen sinde er afholdt 
i Grenaa, havde 3000 deltagere, og det afholdtes i 
1929. Disse store stævner samlede mange tilsku-
ere, og der kom nu mange penge i den førhen så 
slunkne kasse.

Søndag den 4. april var der for første gang lavet 
en sportsrevy. Revyen havde samlet stuvende 
fuldt hus i Pavillonen, og stemningen var på beg-
ge sider af rampen glimrende. Revyen var skrevet 
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af typograf A. Nielsen og Chr. Ehrenreich, og mu-
sikken var sammensat af A. Udengaard.
Den 9. august 1927 afholdtes der et bestyrelses-
møde, hvor den nye spillerdragt (hvide trøjer og 
sorte benklæder) blev præsenteret. Dragten ville 
nu blive solgt til førsteholdsspillerne (enkelte fik 
dem endog på afbetaling).
På et bestyrelsesmøde den 27. september 1927 
vedtoges det, at bestyrelsen nu skulle overta-
ge afkridtningen af banen. Dette skulle ske mod 
en beskeden sum på 2,00 kr. til den, der fore-
tog afkridtnin gen. Samtidig henstillede man til 
»Velo«, at der ikke blev spillet på banen efter kl. 
11 om søndagen, når der skulle spilles kampe om 
eftermiddagen.
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Fra et bestyrelsesmøde, der af holdtes den 14. 
juni 1928, citerer vi følgende: Man drøf tede nog-
le udtalelser, som var fremkommet i den sidste 
tid angående sammenslutning af Grenaa Idræts-
forening og Idrætsforeningen »Velo«, og for at få 
klarhed i sagen indbød man »Velo«s bestyrelse til 
et fællesmøde den 21. juni 1928.
Og fra dette møde citerer vi følgende: Det var til 
dette møde, at »Velo«s bestyrelse var indbudt, og 
følgende var mødt: Anton Madsen, Carlo Mad-
sen, Charles Christiansen, Frede Rasmussen, 
Louis Hansen, Niels Petersen og Chr. Petersen. 
Reimann bød velkommen, og oplyste, af hvilken 
grund dette fællesmøde var indvarslet, nemlig en 
eventuel sammenslutning af »Velo« og Grenaa 
Idrætsforening. Såvel Reimann som »Velo«s be-
styrelse udtalte, at en sammenslutning kun måtte 
være gavnlig for sporten i Grenaa by, idet en stor 
forening lettere kunne klare sig end to små, og 
man ville ikke så let komme til at mangle spillere; 
ligeledes lå der en vægtig grund deri, at man let-
tere fik byrådet til at gå med til en ny idrætsplads, 
når en Stor forening ansøgte derom. Anton Mad-
sen forespurgte, hvilket navn foreningen skulle 
have, såfremt sammenslutningen fandt sted, og 
hvor stor Idrætsforeningens gæld var? »Velo« 
havde nemlig ingen gæld! Til dette kunne Rei-
mann oplyse, at foreningen jo havde nogen gæld, 

Sammenslutning
af GIF og “Velo”
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men at den jo også havde værdier, så dette kun-
ne omtrent gå lige op, og med hensyn til navnet, 
da ville man jo helst bibeholde navnet »Grenaa 
Idrætsforening«, for at den ikke skulle miste de 
rettigheder, den nu havde tilkæmpet sig indenfor 
JBU, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer udtalte 
sig i tilslutning hertil. »Velo«s bestyrelse mente jo, 
at dette med navnet ville blive en hindring, men 
nu skulle de forelægge deres medlemmer sagen 
på en ekstraordinær generalforsamling, ligesom 
også Idrætsforeningens medlemmer skulle sam-
les, og efter dette kunne de to foreningers besty-
relser så atter samles for at forhandle videre.
Ekstraordinær generalforsamling den 28. juni 
1938: Reimann bød velkommen og udtalte sin 
glæde over, at der var mødt så mange medlem-
mer, når der var en så vigtig ting på dagsordenen 
som sammenslutning af de to foreninger. Flere 
medlemmer havde ordet, og alle udtalte, at en 
sammenslutning ville være til gavn for Grenaa 
by og sporten i særdeleshed. Foreningen skul-
le også fortsat hedde »Grenaa Idrætsforening«. 
Derefter sendte man en deputation ned til »Velo«, 
som holdt møde nedeminder, for at høre deres 
standpunkt. Her kunne man ikke rigtig blive 
enige, men omsider lykkedes det dog med kun 
en stemmes majoritet, at en sammenslutning un-
der nav net »Grenaa Idrætsforening« kunne blive 
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en realitet. »Velo«s med lemmer fulgte nu med 
ovenpå, og efter at Reimann udtrykkeligt havde 
spurgt, om der var nogen, der havde noget imod 
sammenslut ningen, vedtog begge foreningers 
medlemmer, at det fremtidige navn skulle være 
»Grenaa Idrætsforening«. »Velo« fik valgt tre 
mand ind i den nye bestyrelse, og disse var: An-
ton Madsen, Frede Rasmussn og Chr. Petersen, 
sidstnævnte ved lodtrækning med Carlo Madsen, 
som blev suppleant.
Søndag den 4. august 1929 havde man arrangeret 
en stor sportsdag og folkefest i Grenaa. Man be-
gyndte allerede kl. 7,30 om morgenen med musik 
i byen. Og så gik det ellers slag i slag hele dagen 
med stafetløb, cykelringridning, fodboldkampe, 
kapsvømning i åen, 1000 m løb for drenge, bok-
sekampe, sportsrevy, stort festfyrværkeri, tombo-
la, og til slut var der dans på estraden. For første 
gang i byens historie skulle der være boksekam-
pe, og til en af disse kampe havde man formå-
et den kendte Horsens-bokser, europamesteren 
Thyge Petersen, til at give opvisning. Thyge Pe-
tersen. Var på dette tidspunkt Danmarks fineste 
bokser. Han havde vundet europamesterskabet i 
Sverige i 1925, og siden vandt han det engelske 
amatørmesterskab, ligesom han blev nr. 2 ved 
Olympiaden i Paris. Der var hele dagen mange 
mennesker til de forskellige konkurrencer. - Fe-
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sten havde givet et overskud på næsten 1.800,00 
kr. - et flot resultat på det tidspunkt.
På et bestyrelsesmøde den 21. april 1931 blev et af 
GIFs medlemmer, Charles Christiansen, afskåret 
fra at deltage i en turneringskamp i tre måneder, 
fordi han uden grund var blevet væk fra en sådan.
Der havde på foreningens initiativ været forhand-
let med byrådets markudvalg om en ny sports-
plads, men desværre var der endnu ikke opnået 
noget resultat. Mangelen af en sportsplads blev år 
for år mere følelig, og navnlig efter at den gamle 
sportsplads hvert år blev delvis ødelagt ved rin-
griderstævnet, var trangen til en ny plads blevet 
større. Foreningen havde tilbudt selv at indrette 
pladsen, blot kommunen ville skænke grunden.
Den 6. december 1931 prøvede GIF noget ganske 
nyt indenfor fodbolden, nemlig det såkaldte fi-
ve-a-side spil, hvor der på hvert hold kun er fem 
spillere. GIF stillede med fire hold, og Arbejder-
nes Idrætsforening stillede med to hold. Hele 
overskudet skulle tilfalde julevelgørenheden i 
Grenaa, men der blev overhovedet intet overskud, 
idet publikum blev væk. - Turneringen blev vun-
det af GIFs 2. hold, som bestod af følgende fem 
spillere: Holger Petersen, Carl Gustav Andersen, 
Carlo Petersen, Osvald Andersen og H. Ransby.
Søndag den 29. februar 1932 arrangerede forenin-
gen sin første kolonnemarch, og det blev en stor 
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succes. Der startede ni herrehold og fire dame-
hold, men kun seks herrehold fuldførte, medens 
alle dameholdene fuldførte. Det var ikke nogen 
fornøjelsestur, holdene blev sendt ud på, idet det 
var bidende koldt. Herreholdet, som vandt, be-
stod af følgende: Carlo Øvlesen, Harald Nielsen 
og J. Lund  Mikkelsen. Dameholdet så således ud: 
Inger Brandi, Inga Mors og E. Sidenius.
På foreningens generalforsamling den 17. marts 
1932 vedtoges det at indmelde gymnastikafde-
lingen i Randers Amts Gymnastikforening. For-
eningen havde alt for lidt plads at dyrke sporten 
på, og man havde gang på gang ansøgt byrådet 
om en større og bedre sportsplads, men byrådet 
havde enten henlagt eller afslået andragendet 
hver gang, men den 2. maj 1932 sammenkaldte 
Grenaa Idrætsforenings bestyrelse til møde, hvor 
også »Arbejdernes Idrætsforening«, Grenaa, var 
indbudt, og her blev det oplyst, at »Udvalget for 
Sportspladsen« havde haft møde med markud-
valget, og at den nu havde fået en plads avist i 
anlægget. Nu regnede man bestemt med, at det 
var i orden, men det var det bare ikke.
Bestyrelsen havde på et møde vedtaget, at man 
ville prøve at lave en udflugt, hvis der knne bli-
ve tilstrækkelig tilslutning, men i før ste omgang 
var der ikke nok. Så besluttede bestyrelsen at ned-
sætte prisen fra 3,00 til 2,00 kr., men til gengæld 
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skulle de, der ville have kaffe, så selv betale dette. 
Turen blev en realitet, og den gik til Ebeltoft. Den 
blev yderst vellykket, og man regnede med, at det 
ville blive en årligt tilbagevendende begivenhed.
Den 8. juli 1932 spilledes der en velgørenheds-
kamp mellem Idræts foreningens 2. hold og Ar-
bejdernes Idrætsforenings 1. hold. Alle pengene 
skulle tilfalde den forulykkede Jens Peter Han-
sens enke, og de skulle bruges til et gravmonu-
ment.
Den 21. juli 1932 mødte tre af byens ivrige kricket-
spillere op på et bestyrelsesmøde og meddelte, at 
nu så det ud til, at der ville komme gang i spillet 
igen. Der havde nemlig ikke været spillet kricket 
i en længere periode. Kricketklubben ville gerne 
ind under idrætsforeningen, fordi de derved kun-
ne spare en del penge, når der skulle anmeldes 
hold til JBUs turnering. Der var ikke rigtig stem-
ning for dette i Idrætsforeningen, men man be-
sluttede alligevel at begynde, men kun i det små; 
man ville først se, om der ville komme rigtig gang 
i spillet.
I august fremkom den nye turneringsplan for 
fodbold, og det, man havde håbet på, var sket. 
GIF var atter rykket op i A-rækken, selv om det 
var på grund af udvidelser inden for de forskelli-
ge rækker. Nu skulle der rigtig tages fat, og man 
besluttede at gøre noget mere ved træningen. Der 
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havde ikke været den store mødeprocent tidlige-
re. Den 29. august fandt den sidste sammenslut-
ning af idrætsforenin ger i Grenaa sted. Det var 
Arbejdernes Idrætsforening i Grenaa, der ganske 
simpelt gik i opløsning, og medlemmerne meldte 
sig derefter i Grenaa Idrætsforening.
Idrætsforeningen havde påny fremsendt en ansøgning 
om en ny sportsplads til byrådet. Skrivelsen var un-
derskrevet af alle byens sportsforeninger og ungdoms-
forbund. Der opstod stor diskussion i byrådet, men 
nogen løsning fandt man ikke frem til. Borgmesteren 
betegnede projektet som luksus, og hvis der kan findes 
noget bedre, bør dette ikke føres frem i første række, da 
der var mange andre arbejder, der var mere nyttige. 
Det besluttedes at lade sagen gå i udvalg, som så skulle 
forhandle med ansøgeren om den bedste plads.

I et lokalt dagblad kunne man den 29. september 
1933 læse føl gende:
Til det sportsinteresserede publikum i Grenaa! I anled-
ning af, at der to gange i løbet af året af fremmede klub-
ber er indgivet klage til JBU over den opførsel, der fra 
publikums side udvises over for udenbys spillere under 
kampene i Grenaa, retter Grenaa Idrætsforenings be-
styrelse herved en indtrængende appel til publikum om 
fremtidigt nøje at overvåge, at fremmede spillere ikke 
forulempes ved tilråb eller på anden måde under el-
ler efter kampene, og vi opfordrer alle voksne tilskuere 
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om at være foreningen behjælpelig med, at denne ap-
pel også bliver forstået og efterfulgt af det store drenge  
publikum, der stadig møder op og har svært ved at give 
deres lokal  patriotisme udtryk på rette måde.
Der er intet at indvende imod, at publikum opmun-
trer de lokale spillere og søger at heppe dem op, men 
den rette sportsånd bør give sig udtryk på den måde, 
at mishagsytringer følger de gode præsta tioner, hvad 
enten de skyldes hjemlige eller fremmede spillere.
Fortsatte uhøviske tilråb og piben ad fremmede spillere 
vil til ubodelig skade for idrætten i Grenaa føre til, at 
alle unionskampe henlægges til udenbys baner.
Bestyrelsen for Grenaa Idrætsforening.
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Anton Madsen
Næstformand 1925-1943

Gustav Andersen
I bestyrelsen 1920-52

Medlem af JBU og DBUs bestyrelser

Louis Bilde
I bestyrelsen 1939-1964

Svenning Rasmussen
Sekretær 1936-1956
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Monrad Christensen
Formand 1918-1919

Fritz Rathje
Formand 1920-1925

G. Reimann Kjeldvig
Formand 1925-1963

Thorkild Christensen
Formand siden 1963
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Holdet der 1939 rykkede op i 
den jyske mesterrække.

Holdet der i 1936 i Auning 
vandt »Fabrikspokalen« til 
ejendom.
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Borgmester Thoft taler ved 
stadionindvielsen  den 30. 
juni 1935.

Procession  gennem  byen.
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Byrådet havde nu endelig bevilget byen et nyt 
stadion. Det var heller ikke af storhed, man fik et 
nyt, idet man mange gange slet ikke kunne spille 
på den gamle fodboldbane, når der havde været 
ringriderstævne, og 150 heste i 2 dage havde gen-
nemtravet banen på kryds og tværs, og desuden 
skulle der jo også hvert år være dyrskue. De an-
dre ungdomsorganisationer havde også ret til at 
være der, så der var tit og mange gange trængsel. 
Men nu skulle det altså lysne.
Det nye stadion skulle placeres ude på heden, 
og gade- og vejin spektør Rathje gik i gang med 
at udarbejde projektet, der omfattede anlæg af 
idrætspark med træningsbane samt en atletikba-
ne udenom. Der ville blive plads til ca. 2500 til-
skuere.
Desuden skulle der anlægges en seks m bred 
vej fra Århus-vejen ned til indgangen af stadion 
langs den nordlige side af Hessel plantage. Det-
te projekt ville koste 33.000 kr. - Der var oprin-
delig udregnet to projekter, men det andet, der 
ville koste 48.000 kr., blev omgående gemt væk, 
da det var alt for dyrt. Det havde nu været mere 
tidssvarende, idet der også var medregnet en stor 
parkerings  plads.

Man begyndte lige efter nytår med at rydde plad-
sen, der var fyldt med bjergfyr, og dette skulle ryd-

Nyt stadion
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des af vejen, før man kunne be gynde det egentli-
ge arbejde - ligeledes begyndte man at anlægge 
den midlertidige vej fra Århus-vejen. - Der var på 
dette tidspunkt stor arbejdsløshed her i byen, så 
man havde beskæftiget i alt ca. 75 mand derude, 
dog således at de hver kun fik to dages arbejde 
om ugen. Der var også en del af de helt unge med 
ved arbejdet, og de fjernede bl. a. alle rødder o. 
lign. ting, der var tilbage efter skovnmgen.
Man kan måske ikke sige, at der på det tidspunkt, 
hvor arbejdet blev påbegyndt, var den helt store 
interesse for sporten i Grenaa, men de trange kår, 
man havde haft, var måske årsag til dette. Det 
skulle vise sig senere, om det nye stadion kunne 
øge interessen for sporten i byen.
I 1934 kom der et par virkelig gode fodboldspil-
lere til byen, nemlig Jens Aage Christensen, der 
kom fra Herning, hvor han havde spillet for 
»Fremad«s 1. hold. Jens Aage Christensen har tid-
ligere spillet for Horsens forende Sportsklubber, 
hvor han spillede på deres mesterrækkehold. Den 
anden var Vagn Lund, der kommer fra AGF. Han 
var vel nok en af Jyllands bedste backs, og for et 
par år siden var han kandidat til det danske fod-
boldlandshold. Disse 2 spillere kan måske få GIF 
op af den bølgedal, den i øjeblikket befinder sig i. 
Men desværre forlod Vagn Lund Grenaa hen på 
efteråret, så det blev ikke meget gavn, man havde 
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af ham.
Den 2. maj spiller Randers »Freja«s mesterræk-
kehold på sportspladsen. Der var mødt ca. 500 
tilskuere, og de fik at se vel nok den mest velspil-
lede kamp til dato i Grenaa. GIF startede stærkt, 
og de førte 2-0 ved halvleg, men i 2. halvleg slog 
konditionen ikke til, og »Freja« scorede fire gan-
ge, uden at Grenaa formåede at gøre gengæld. Så 
»Freja« vandt altså med 4-2. Men kan GIF finde 
det spil frem i de næste kampe, vil der komme 
mange tilskuere, og det vil igen betyde mange 
penge i kassen.
Den 9. maj 1934 kunne man læse følgende i 
Grenaa-dagblad: Grenaa Idrætsforening har ved-
taget at påbegynde håndboldspil for damer. Un-
dervisningen foregår på sportspladsen (nærmest 
Pavillo nen) hver lørdag og onsdag aften, og ind-
meldelse finder sted på pladsen. Håndbold er et 
meget interessant spil, der har delvis samme reg-
ler som fodbold, kun er det armene og ikke bene-
ne, bolden skal flyttes med, hvad der bevirker, at 
spillet ikke får så voldsom en karakter. I de senere 
år er håndbold taget op i mange byer, og erfarin-
gen viser, at det er et særdeles fornøjeligt og godt 
spil for damer.
På et bestyrelsesmøde den 8. juni 1934 meddeler 
formanden den pinlige situation, hvori foreningen 
i øjeblikket befinder sig. Den er blevet udelukket 
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af JBU på grund af kontingentrestance. Idræts-
foreningen kunne ikke selv få sit kontingent ind 
fra medlemmerne, og som følge deraf havde man 
ikke kunnet betale JBU. Da regnskabet heller ikke 
var i den skønneste orden, blev kassereren sat fra 
sin bestilling, og man valgte i stedet H. Ransby, 
og så håbede man, det ville hjælpe. ‘
Den 8. juli 1934 blev redaktør G. Andersen ind-
valgt i JBUs bestyrelse i stedet for Dons fra Vejle.
Den 5. august 1934 var foreningen arrangør af 
et stort propaganda-svømmestævne. Der var de 
bedste svømmere og svømmersker fra »Hermes«, 
København, Poloklubben af 1908, København, 
Århus 1900, AGF, AIK, Århus, Frederiksværk og 
Grenaa. Der var på grund af vejret - det havde 
regnet en del inden stævnet - kun 1000 til  sku-
ere på kajen, da formanden, redaktør Reimann, 
bød velkommen til publikum, svømmere og spe-
cielt til Jydsk Svømme-Unions for mand, Laurits 
Jensen, der havde gjort et stort stykke arbejde for 
dette propagandastævne.
Der blev også vist fortræffelig svømning i alle 
konkurrencer. Navnlig lagde man mærke til den 
jyske mester, Alice Rasmussen, der viste fin svøm-
ning, men også den kun 14-årige Eva Arndt fra 
AIA viste fortræffelig svømning. I herrernes kon-
kurrencer lagde man særlig mærke til Godtfred 
Havsteen fra »Hermes« og danmarksmesteren i 
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bjærgning, Richard Andersen også fra »Hermes«. 
- Af de lokale kræfter sejrede Asta Wichmann i 
damernes konkurrence, og hos herrerne er det 
stadig Willy Behrens, der er den bedste.
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Byrådet havde givet tilladelse til, at Idrætsfor-
eningen måtte opføre et klubhus på det nye stadi-
on, og som sædvanlig var det entreprenør Rathje, 
der måtte lave tegning - dog denne gang sammen 
med murer Svend Andersen. De havde nu ud-
arbejdet denne, og den blev nu sendt til byrådet 
til godkendelse. Man ville gerne have grunden 
støbt, så man hurtigt kunne komme i gang med 
selve byggearbej det.

Den 2. august 1934 var man så klar til at påbegyn-
de opførelsen af klubhuset. Bestyrelsen havde 
sammenkaldt til medlemsmøde, og der var mødt 
mange interesserede. Klubhuset skulle opføres 
udelukkende på frivillig basis, ellers ville det bli-
ve alt for dyrt. Murer Svend Andersen, forklarede 
på tegningen, hvorledes det var indrettet, og hvor  
dan arbejdet skulle gribes an. Til slut rettede re-
daktør Andersen en appel til alle medlemmerne 
om at hjælpe til, og udtalte at dette ar  bejde ville 
blive en prøvesten for GIF; kunne dette gennem-
føres, kunne medlemmerne med stolthed se til-
bage på det udførte arbejde, når klubhuset stod 
klar til indvielsen. Efter at formanden, redaktør 
Reimann, havde takket de tilstedeværende, fordi 
de var mødt frem, viste alle medlemmerne deres 
gode vilje ved at indtegne sig til arbejdet alle sam-
men.

Klubhus på stadion
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Grenaa byråds markudvalg havde bedt Idræts-
foreningen om en udtalelse angående navnet 
til stadion, og man vedtog navnet: »Grenaa bys 
Idrætspark« samt en vedføjelse på forslag af re-
daktør Andersen:
»I, som i ungdom øves, sent i Eder sløves«.
Lørdag den 20. og søndag den 21. oktober 1934 
afholdtes en stor basar i Grenaa til fordel for det 
nye klubhus. Der blev et overskud på 2001 kr.
Den 9. januar 1935 oplyste formanden, at køb-
mand Thomsen, »EBM«, havde skænket forenin-
gen et stort flag samt 50 kr. til an  skaffelse af en 
flagstang, der skulle anbringes på det nye stadi-
on.
Den 26. april 1935 blev grundstenen til det nye 
klubhus nedlagt. De store fundamenter er nu fær-
digstøbte, og man kan begynde på selve murer-
arbejdet. Formanden redegjorde for selve klub-
huset, og derefter fandt grundstensnedlæggelsen 
sted. Formanden, redaktør Reimann, nedlagde 
derefter i bygningens midtersøjle en blykapsel, 
der indeholdt et dokument, hvorpå var prentet: 
»Denne bygning opførtes 1934 og 1935 som klub-
hus for Grenaa Idrætsforening. Bygningen opfør-
tes af foreningens medlemmer under ledelse af 
murer svend Svend Andersen, og midlerne er for 
størsteparten indkommen ved frivillige bidrag 
fra sportsinteresserede borgere. Husets indvi else 
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vil finde sted samtidig med indvielsen af den 
ny kommunale idrætspark, hvor huset har fået 
plads«. - Formanden nedlagde derefter den første 
sten, derefter markudvalgets formand, Mar. Niel-
sen, og stadionudvalgets formand, bankdirektør 
Bisgaard, og endelig den sidste sten nedlagde 
gade- og vejinspektør Rathje.
St. bededag, den 17. maj 1935, var der rejsegilde 
på klubhuset. Man håbede, klubhuset kunne blive 
færdigt til stadionindvielsen sidst i juni måned.
Afslutningen på den gamle sportsplads blev den 
19. maj 1935.
GIF besejrede Hobro mellemrækkehold med 6-5.
Ved en lille højtidelighed den 19. juni 1935 ind-
viedes Grenaa Idrætsforenings nye fane, som en 
kreds af byens damer havde skænket foreningen. 
Fru redaktør Reimann bød på damekomiteens 
vegne velkommen og slog derefter det første søm 
i den nye fane, idet fruen udtalte: Det har længe 
været foreningens ønske at få en fane at samles 
under. Formanden, redaktør Reimann, slog det 
andet søm i, og det tredje søm slog gade- og vejin-
spektør Rathje i. - Forenin gens første fanebærer 
blev væver Viggo Hornsyld, som fik fanen over-
rakt.
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Indvielsen af Grenaa bys Idrætspark fandt sted i 
det dejligste sommervejr, man kunne ønske sig; 
der var høj sol lige fra morgenstunden. Søndag 
den 30. juni 1935 blev en glædens dag for Grenaa 
Idrætsforenings medlemmer, ja, hele byens ung-
dom.
Byen var flagsmykket og festklædt, da musikdi-
rektør Møllers orkester gik gennem byens gader 
kl. 7,30 om morgenen for at vække folk og få dem 
på benene. Kl. 8,30 begyndte det store stævne så 
på stadion. Det var en damehåndboldkamp mel-
lem Trustrup 1. hold og Grenaas 2. hold, som 
Trustrup vandt overbevisende med 9-1. Der  efter 
spilledes en fodboldkamp mellem Kolind Bold-
klubs 1. hold og Grenaa B-hold. Den endte med 
en Grenaa-sejr på 4-3.
Som afslutning på formiddagens program havde 
Jydsk Athletik Forbund lovet at stille med 10 af 
Jyllands stærkeste atletikfolk, og det løfte blev i 
høj grad indfriet, idet der blev vist atletik af me-
get høj klasse. Kuglestød blev således vundet på 
årets bedste kast, idet Sigurd Fisker, AGF, nåede 
ud på 13,31 m. Den eneste disciplin, der måtte af-
lyses, var stangspring, idet sandet var for løst til, 
at man kunne få et godt afsæt.
Kl. 13,00 startede processionen fra Pavillonen, og 
turen gik nu gennem byens gader og ud på Stadi-
on. Processionen talte over 200 aktive idrætsfolk. 

Stadionindvielsen
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Da man nåede ud på stadion, tog processionen 
op  stilling foran klubhuset med front mod taler-
stolen, hvor et højttaler  anlæg sørgede for, at man 
kunne høre, hvad der blev sagt af talerne.
Borgmester Thoft, der var den første taler, ud-
talte bl. a.: . . . På Grenaa bys vegne har jeg den 
ære at byde denne store forsamling velkommen 
til Grenaa og velkommen til Grenaa nye stadion, 
der i dag indvies. En særlig velkomst til alle de 
fremmede idrætsfolk og repræsentanter for Jydsk 
Boldspil-Union og Jydsk Atletikforbund. Efter 
talen spillede musikken »Der er et yndigt land«, 
mens Idrætsforeningens nye, store flag gik til 
tops på den store flagstang udenfor klubhuset, og 
idrætsfolkene stod ret.
Derefter holdt bankdirektør Bisgaard den egent-
lige indvielsestale og udtalte bl. a.: Når Grenaa 
by i dag foretager indvielsen af sin nye idræts-
park, opfyldes dermed et længe næret håb hos 
den sports interesserede ungdom. Taleren omtalte 
derpå stadions tilblivelse og fortsatte: Som for-
mand for stadionudvalget vil jeg bringe markud-
valget og dets formand en tak for den betydeli-
ge tid og interesse, de har ofret på idrætsparken. 
En særlig tak til herr Rathje for hans meget store 
arbejde med projektering og overslag og med ar-
bejdets udførelse. Vi, der kender Rathje, ved, at 
af de mange arbejder, han i årenes løb har udført 
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for byen, har dette, med hans store interesse for 
sporten, stået hans hjerte nærmest, og når vi i dag 
står med et stadion, der kan stå mål med de fleste 
i enhver henseende, kan vi først og fremmest tak-
ke ham derfor. Han har her sat sig et minde, som 
sent vil blive glemt.
Til slut sagde Bisgaard: Idet jeg udtaler mine bed-
ste ønsker for Grenaa Idrætsforening og idrætten 
i det hele taget, erklærer jeg herved Grenaa bys 
Idrætspark for åbnet til afbenyttelse for ungdom-
men og til ære for vor by.
Medlem af JBUs bestyrelse, redaktør Friis, Varde, 
bragte JBUs lykønskning til idrætsforeningen og 
byen med den smukke idrætspark. Friis udbragte 
et leve for Grenaa.
Sekretær i JBU, lærer Højris, lykønskede ligeledes 
og håbede på fremgang for idrætten i Grenaa nu 
efter indvielsen af et af landets fineste stadionan-
læg.
A. C. Thomsen, Århus, bragte en lykønskning fra 
Dansk Atletik  forbund og Jydsk Atletikforbund 
og udtalte bl. a., at idrætsfolk i Grenaa ikke skulle 
savne støtte fra disse to store forbund.
Sluttelig bragte formanden for Grenaa Idrætsfor-
ening, redaktør Reimann, idrætsmændenes hjer-
teligste tak til Grenaa by for den smukke idræts-
park. Vore skønneste drømme er gået i opfyldelse 
i et omfang, vi ikke havde turdet tænke på. Jeg 
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vil håbe, at ungdommen nu udnytter chancerne 
og møder op i stort tal og dyrker idrætten i godt 
kammeratskab til ære for byen og til gavn for sig 
selv. Et leve for idrætten i Grenaa.
Efter talerne blev der sendt 400 brevduer op mod 
den blå himmel, og det var et smukt syn at se alle 
de vævre fugle flagre bort. Det var Grenaa Brev-
dueforening, der stod som arrangør af dette.
Efter at indvielsen nu var foretaget, skulle man 
så i gang med den spændende fodboldkamp mel-
lem Horsens mesterrækkehold og Grenaa A-hold. 
Kampen var både underholdende og velspillet, 
og den blev overværet af ca. 1500 tilskuere. Hor-
sens, der i dette år er blevet sydjysk mester, vandt 
kampen med 5-3 efter 2-1 ved halvleg. Målscorer 
for GIF var: Osvald Andersen, Hugo Nielsen og 
Jens Ove Christensen. - Grenaa-holdet, der havde 
ydet en over raskende god indsats, så således ud: 
Johan Christensen, Viggo Korreborg, Alfred Lau-
ritsen, Svend Andersen, Knud Sørensen, Oscar 
Bjerre, Knud Pedersen, Osvald Andersen, Niels 
Schmidt, Jens Ove Christensen og Hugo Nielsen.
Efter fodboldkampen var der en smuk gymnastik-
opvisning af 50 kvindelige og mandlige gymna-
ster. Herreholdet lededes af mekani ker Dolmer, 
Grenaa, og kvindeholdet af frk. Krogh, Djurs-
lands højskole. Der var både fritstående og red-
skabsøvelser, og stævnet hø stede stort bifald.
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Dagens program på stadion sluttede med en da-
mehåndboldkamp mellem Ebeltoft og Grenaa, og 
den vandtes af Ebeltoft med 7-4.
Om aftenen havde Grenaa Idrætsforening invi-
teret byrådet, politimesteren, alle de, der havde 
hjulpet til ved Idrætsparken samt alle de fremme-
de gæster til en lille festlighed i Pavillonen. Det 
var i alt ca. et par hundrede gæster. - Formanden 
bød velkommen og udtalte foreningens tak til by-
rådet for det smukke stadion, og til alle gæsterne 
for den gode dag, hvorpå der blev holdt en lang 
række taler, hvor vi nævner bl. a. bankdirektør 
Bisgaard, redaktør G. Andersen, A. C. Thomsen, 
Århus, konsulent A. Larsen-Ledet, gade- og vej-
inspektør Rathje og gartner O. Andersen.
Rathje fik af udenforstående overrakt en smuk 
buket blomster. Formanden sluttede kaffebordet 
med et leve for Grenaa bys Idrætspark.
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Efter den smukke indvielsesfest blev det nu at-
ter hverdag for GIF, men det blev hverdage med 
masser af gode fodboldhold, der gerne vil spille 
på det nye stadion. Bl. a. havde man AGFs me-
serrrække  hold med seks landsholdsspillere på 
besøg, og kampen overværedes af 1000 tilskuere. 
Derefter havde man Frederiksværk og Randers 
Freja på besøg. GIF vandt over Frederiksværk 
med 5-1 og spillede uafgjort mod »Freja«.
På et bestyrelsesmøde den 12. august 1955 drøfte-
de man træner spørgsmålet, idet den tyske træner 
Pohl, der for tiden opholder sig i Randers, havde 
henvendt sig til Idrætsforeningen, men man men-
te, at det blev for tidligt mørkt om aftenen nu, til 
at det kunne blive til noget inden turneringen. 
Man ville hellere have en træner til foråret. - For-
manden oplyste endvidere, at urmager Sørensen 
ville skænke et ur til det nye stadion.
Den 14. februar 1936 vedtoges det at indmelde 
GIF i Jydsk Atletikforbund.
Den 3. april 1936 fremkom formanden med den 
oplysning, at af  holdsbevillingen til stadion var 
fremkommet, og kunne afhentes på politikonto-
ret.
I påsken 1936 indledtes et samarbejde med den 
kendte 1. divi  sionsklub B. 93 fra København, som 
varede i mange år fremover.
B. 93 kom herover med flere af sine landsholds-

Hverdag igen
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spillere, bl. a. Michael Rohde, der havde spillet 
over 40 landskampe, endvidere var der Poul Jen-
sen, der også i mange kampe var fast mand på 
landsholdet, og Poul Zølck samt Lasthein, begge 
to også landsholdsspillere. Der skulle spilles både 
påskedag og 2. påskedag, så det var et hårdt pro-
gram for spillerne, men B. 93 vandt begge kampe 
med store cifre, nemlig 11-1 og 10-0.
Den 30. april 1936 oplystes det, at foreningen hav-
de oprettet en kricketafdeling, og at der var blevet 
anmeldt et hold til den jyske kricketturnering.
Den 8. juni spillede GIF sin første kamp i kricket. 
Kampen blev spillet i Grenaa og blev spillet mod 
Århus Boldklub. Århus vandt med 1 point og 9 
stående gærder.
Den 14. juni 1936 fik GIF sit første Jyllandsme-
sterskab i A-rækken. Kampen fandt sted i Skan-
derborg, og modstanderne var Skjern, der blev 
besejret med 5-1. GIFs hold så således ud: Johan 
Christensen, Viggo Korreborg, Alfred Lauritsen, 
Oskar Bjerre, Jens Ove Christensen, Knud Søren-
sen, Knud Pedersen, Osvald Andersen, Niels Sch-
mid t, Svend Erik Hansen og Hugo Nielsen. Le-
der: Edvin Johansen.
Den 14. juni 1936 vinder GIF sin første kricket-
kamp over Århus »Olympia«. Den kun 17-årige 
Carl Aage Schønning scorede alene 155 points.
Den 10. juli 1936 havde GIF besøg af skotter. Det 
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var Glasgow University, der ferierede i Jylland, 
og havde tilbudt Grenaa en kamp. 1500 tilskuere 
så Grenaa vinde 3-1.
Den 18. oktober 1936 samledes bestyrelsen i 
klubhuset på stadion i anledning af, at huset nu 
endelig var færdigt. Snedkermester Andreasen 
overgav på byggeudvalgets vegne huset til besty-
relsen.
Den 4. juli 1937 afholdt JBU sit delegeretmøde 
i Esbjerg, hvor man bl. a. indvalgte redaktør G. 
Andersen, Grenaa, i Dansk Bold spil-Unions be-
styrelse.
Søndag den 12. juli 1937 havde GIF arrangeret et 
stort svømme stævne på havnen, og det blev en 
stor succes - både sportsligt og økonomisk, idet 
1200 tilskuere overværede stævnet. Der var del-
tagere fra DKG, København, Århus 1900 og Ran-
ders »Freja« samt de lokale svømmere. Blandt del-
tagerne var den kun 15-årige olympiade  deltager 
Inge Sørensen, DKG, og hun var en stor oplevelse 
for de mange tilskuere. I et af sine løb svømmede 
hun på samme tid, som distancen blev vundet på 
ved olympiaden året før, nemlig 3,07,8.
Den 18. juli 1937 vandt GIF over Århus Boldklub 
i kricket med 9 stående gærder, og blev dermed 
kredsvinder. - GIF skulle nu spille flere kampe 
om Jyllandsmesterskabet, og de nåede også til fi-
nalen, men her tabte de i Viborg til ÅB, der vandt 
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kampen med kun to stående gærder.
På en generalforsamling den 4. oktober 1937 min-
dedes man GIFs mangeårige og dygtige sekretær, 
Edvin Johansen, der i sommer var afgået ved dø-
den. Det var en af foreningens mange gode ven-
ner, der her var faldet bort. Der udtaltes et ære 
være hans minde. - Der blev på generalforsamlin-
gen valgt ny kasserer, idet Børge Andersen ikke 
ønskede at fortsætte. Nyvalgt blev købmand E. 
Jespersen.
På initiativ fra Jydsk Atletikforbund havde GIF 
søndag den 24. oktober 1937 arrangeret gangprø-
ve over 10 km. Distancen skulle gennemføres på 
65 min., og dette lykkedes for alle fire deltagere. 
Disse var farvemester Jens Wulff, fiskehandler 
Tobiesen og brødrene Søren og Johs. Gleerup fra 
Laen.
Forårsturneringen 1938 blev meget spændende 
for GIF, idet både mellemrækkeholdet og A-hol-
det blev kredsvinder - selv om det kneb gevaldigt 
for mellemrækkeholdet. Den afgørende kamp 
spil ledes i Åbyhøj mod Thrott, og så blev det alle-
tiders gyser. Grenaa vandt 2-1, alle mål blev sco-
ret på straffespark (Thrott brændte et straffespark 
foruden). Det sidste mål fik GIF, da der kun var et 
minut tilbage af kampen, men Osvald Andersen 
scorede lige så sikkert på dette, som han gjorde 
på det første. Hvis kampen var endte uafgjort, var 
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Thrott blevet vinder af rækken.
Efter denne kamp skulle A-holdet så spille, og det 
blev en sikker sejr på 6-0, og dermed var de også 
kredsvinder.
Grenaa mellemrækkehold skulle herefter spille 
oprykningskamp til mesterrækken, og den første 
modstander blev Struer Idrætsfor ening. Efter en 
meget spændende kamp vandt GIF med 3-2, dog 
først efter omkamp. Den ordinære kamp endte 
2-2, men allerede i omkampens første minut sco-
rede GIF sejrsmålet.
I Randers spillede A-holdet sin oprykningskamp 
mod Langå, men der var ikke noget at gøre for 
det unge og urutinerede GIF-hold. Langå vandt 
med ikke mindre end 7-0 efter 2-0 ved halvleg.
Et græsstrå kom til at betyde meget for GIF i den 
næste og af gørende oprykningskamp til mester-
rækken. Kampen blev spillet på Randers stadion, 
og modstanderne var Frederikshavn, og det blev 
en spændende kamp, idet den endte uafgjort 1-1 
også efter omkamp, og så skulle der være lod-
trækning, og det var her, græsstrået kom ind i 
billedet, idet det var sådanne to, der blev brugt 
ved lodtræknin  gen, og den var GIF så uheldig at 
tabe, idet de trak det mindste strå.
Den 12. juli 1938 afholdt Randers Amts Gymna-
stikforening en stor gymnastikopvisning, hvori 
deltog ikke mindre end 825 gymnaster fra hele 



52

amtet.
Om aftenen spilledes en fodboldkamp mellem 
Randers »Freja«s mesterrækkehold og GIFs 1. 
hold. 3000 tilskuere overværede kampen, som 
blev vundet af GIF med 4-2. Begge hold havde 
flere reserver på.
Den 18. juni 1938 spilledes en venskabsmatch 
mellem den svenske klub Åmål og GIF. Der ind-
lededes med den svenske og danske nationalme-
lodi, og det svenske og danske flag vajede side 
om side. - Resultatet blev, at GIF vandt med 3-0. 
Kampen overværedes af ca. 1500 tilskuere.
Den 17. december 1938 var der uddeling af over-
skudet, der blev ved den julevelgørenhedskamp, 
som GIF havde arrangeret med oplandsklubber-
ne. En gammel sportsmand fik 25,00 kr., juletræ-
erne på sygehuset 25,00 kr., på epidemisygehuset 
26 kr., asylet fik 25 kr.; Arbejdernes hjælpekomi-
te fik 32,90 kr., og menighedsplejen fik 25 kr. På 
generalforsamlingen, der afholdtes den 17. marts 
1939, nyvalgtes til fodboldudvalget Louis Bilde 
og Egon Hansen i stedet for Rs. Præst og J. Dam, 
der ikke ønskede genvalg.
På et bestyrelsesmøde den 30. april blev det op-
lyst, at man hav de engageret rigstræner Sophus 
Nielsen til 11 træningsaftener for 35,00 kr. pr. 
gang. Endvidere oplystes det, at man havde købt 
kio sken på stadion af Chr. Stenfeldt for 300 kr. 
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kontant. Man lejede derefter kiosken ud til Seelen 
for 50 kr. årlig.
GIFs dygtige ynglinge var også i år blevet kreds-
vindere. I den første unionskamp spillede de mod 
Horsens, som vandt med 7-0 efter kun 1-0 ved 
halvleg.



54

GIFs mesterrækkehold var igen i år blevet kreds-
vinder, og man skulle i den første opryknings-
kamp spille mod Kristrup Boldklub. Grenaa 
vandt denne kamp med ikke mindre end 5-1 ef-
ter 3-0 ved halvleg. Målscorer for GIF var: Hugo 
Nielsen 2, Niels Schmidt 2 og Olaf Madsen 1. Der-
efter var Grenaa klar til at spille den næste og af-
gørende kamp om retten til at spille i mesterræk-
ken fra næste sæsons begyndelse. Modstanderen 
blev Thisted, der i sin første kamp havde besejret 
ÅB, som endda havde Graham Lockey på holdet, 
men han sparede sig til den vigtige kamp mellem 
Jylland og København. Avisoverskrifterne fra den 
12. juni 1939 lyder bl. a. således: Den hidtil største 
dag i Grenaa Idrætsforenings historie - Thisted 
fulgte traditionen: Nederlag på 1-2 til Grenaa og 
Grenaa vandt opryknings kampen.
Den 11. juni 1939 bliver en af Grenaa Idrætsfor-
enings største dage, idet 1. holdet var kommet i 
mesterrækken ved at besejre Thisted med 2-1. Det 
var en flot præstation af de friske Grenaa-spille-
re, idet de kun få år før var ved at rykke ned i 
B-rækken. Men for kun tre år siden vandt de den 
jyske A-række, og derefter er det gået stærkt. - Al-
lerede sidste år var det jo ikke kun det føromtalte 
græsstrå, der skilte GIF og mesterrækken, men de 
tabte åbenbart ikke troen på, at det kunne lykkes 
at komme op i mesterrækken.

Mesterrækken nået
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Kampen foregik i Års, og den blev overværet 
af ca. 1500 tilskuere, deraf var der mange fra 
Grenaa, idet der var ikke mindre end 7 rutebiler 
sendt af sted, og desuden var der 30-35 private bi-
ler. Grenaa var således godt repræsenteret i Års, 
idet man vel kan regne med, at der var 350-400 
tilskuere fra Grenaa. - Det blev ikke nogen stor 
kamp, dertil var samtlige spillere på begge hold 
alt for nervøse, men uhyggelig spændende var 
den. Der blev lavet mange gode enkeltpræstati-
oner ind imellem, men sammenspillet så man in-
tet til. Thisted havde det bedste forsvar, men så 
havde GIF til gengæld det bedste angreb, idet de 
kendte bedre hinanden, end tilfældet var i Thi-
steds angreb.
Kampen startede med, at der blev brændt en stor 
chance af Hugo Nielsen, efter Knud Pedersen 
var gået igennem i højre side og havde skudt på 
mål. Målmanden kunne ikke holde bolden, og 
denne sprang så ud til Hugo Nielsen, men den-
ne nåede ikke at få rigtig kontrol over bolden, og 
skudet gik bag mål. Grenaa havde det meste af 
spil let i 1. halvleg, idet de havde valgt at have sol 
og vind i ryggen, men alligevel blev det Thisted, 
der vandt denne halvleg med 1-0. - Det var med 
bange anelser, man fra Grenaas side så hen til 2. 
halv leg, men også i 2. halvleg havde Grenaa det 
meste af spillet, idet de bedre forstod at udnytte 
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vinden. Thisted havde en stor cahnce for at kom-
me foran med 2-0, men venstre wing, der stod for 
blankt mål, brændte denne oplagte chance. I det 
20. minut lykkedes det Tage Petersen under stor 
jubel fra Grenaa-tilskuernes side at udligne efter 
klumpspil foran mål. Spillet vekslede fra mål til 
mål, og efter som minutterne gik, blev man klar 
over, at det hold, der fik mål nu, ville vinde kam-
pen. I det 41. minut blev man vidne til et af de 
smukkeste angreb i hele kampen, og det var afgø-
rende for kampen, idet Hugo Nielsen afsluttede 
med at score på hovedstød. Jubelen ville næsten 
ingen ende tage, og da kampen lidt senere blev 
fløjtet af, stormede de begejstrede Grenaa-tilskue-
re ind på banen og omfavnede de 11 spillere, som 
altså fra næste sæson skulle spille i mesterrækken.
De bedste Grenaa-spillere var vel nok Jens Ove 
Christensen, Knud Sørensen, Niels Schmidt og 
Alfred Lauritsen, men i det hele taget var der in-
gen svage punkter på holdet.
Om aftenen, da spillerne vendte hjem til Grenaa, 
blev de modtaget ved indkørslen til byen af flere 
hundrede mennesker med borgmester Pallesen 
i spidsen, og man marcherede i procession gen-
nem byen til Pavillonen, hvor over 1000 men-
nesker var samlet for at hylde de 11 helte. - Der 
blev talt af borgmester Pallesen og formanden for 
Idrætsforeningen, redaktør Reimann og redaktør 
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G. Andersen. Ved kaffebordet var der endvidere 
en del, der gerne ville hylde foreningen med op-
rykningen. Der var ligeledes kommet flere tele-
grammer fra forskellige foreninger.
Den 18. juni blev holdet jydsk mester i mellem-
rækken, idet de i finalen vandt med 3-2 over Ikast. 
Der var næsten 2000 mennesker på Grenå stadi-
on.
Ved et svømmestævne den 26. juli 1939 var der 
blandt deltagerne en kvartet, der havde en ver-
densrekord, nemlig Else Thomsen, Kir sten 
Busch-Sørensen, Fritze Nathansen og Eva Arndt. 
Ligesom der var lokale svømmere med.
Den 12. og 13. august deltog væver Marius Søren-
sen på det udvalgte jydske krickethold, der spille-
de i København. Han klarede sig over al forvent-
ning. - I en juniorkamp deltog to af GIFs dygtigste 
juniores, nemlig brødrene Knud og Tage Jesper-
sen, der ligeledes klarede sig godt.
Et århusiansk dagblad skriver » I periskopet af 
o’peder«: Det skortede ikke på sensationer i jydsk 
fodbold i går. Den største leverede Grenaa ved 
at løbe Ålborg »Freja« over ende. Grenaas delta-
gelse i jydsk mesterrækkebold har været en stor 
overraskelse. - Allerede i dag har holdet, der er et 
bundt fortættet energi, vundet fodfæste i en så-
dan grad, at det kan forudses, at holdet vil få lang 
levetid i mesterrækken. Vi var mange, som havde 
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dødsdømt det, næsten før det kom derind.
Den 1. oktober 1939 var to Grenaa-spillere på ud-
valgt jydsk hold. Det var Jens Ove Christensen 
og Alfred Lauritsen. Kampen foregik på Randers 
stadion, og Jylland spillede og vandt både over 
Sjælland og Fyn.
Den 15. januar 1940 skulle den nye træner be-
gynde i GIF. Det var den københavnske træner 
Würden, der skulle lede træningen i 4 måneder. 
GIF havde en gang før haft denne træner, så man 
vidste, hvad han var værd.
Fra Dansk Boldspil-Union forelå indbydelse til 
deltagelse i landspokalturnering for alle divisi-
onshold og mesterrækkehold. Det ved toges at 
deltage i denne turnering.
Efter at GIF havde startet sin første sæson i me-
sterrækken som lyn og torden med 3 sejre og en 
uafgjort kamp, gik det jævnt ned ad bakke, og 
da der manglede to kampe, lå GIF på næstsidste 
plads med 1 point mere end jumboholdet. Denne 
kamp var netop mod dette hold, og det var Vi-
borg. Kampen blev overværet af 1200 til  skuere 
på Grenaa stadion. GIF vandt en fortjent sejr på 
5-1 og sik rede derved sin forbliven i mesterræk-
ken.
I landspokalturneringen vandt GIF den første 
kamp over Århus 1900 med 3-2. I den næste kamp 
mødte GIF så AIAs 2. divisions  hold på Århus sta-
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dion, og det blev et knebet nederlag til Grenaa på 
6-4 efter omkamp. Den ordinære kamp endte 4-4.
Den 13. oktober 1940 havde Grenaa igen en spil-
ler på udvalgt jydsk hold. Den »heldige« denne 
gang var venstre wing, Hugo Nielsen, der skulle 
spille med mod Fyns udvalgte elleve. Hugo Niel-
sen, der scorede et mål, fik en pæn debut.
Den 30. marts 1941 lægger GIF ud med atletik-
træningen, og denne gang ser det ud til, at der vil 
komme gang i sagerne. Man begynder træningen 
med nogle fodture.
Den 4. maj 1941 spillede en af GIFs bedste fod-
boldspillere, Niels Schmidt, sin sidste kamp for 
Grenaa. Schmidt, der rejser til Ikast, har i de 7 år, 
han har spillet for GIF, spillet 138 kampe og sco-
ret ikke mindre end 212 mål. Han var anfører for 
1. holdet.
Den 24. maj spillede Grenaa 1 B oprykningskamp 
til A-rækken i Trustrup. Modstanderen var Tru-
strup, og sejren blev så over  bevisende som 9-2.
GIF påbegyndte i juni 1941 friluftsgymnastik for 
damer på sta dion under ledelse af frk. Ellen Møl-
ler. Der var over 30 deltagere.
Den 30. juli 1941 er Carl Aage Schønning udtaget 
til at repræsentere Jylland på kricketholdet, der 
skal møde Fyn.
Også atletikken, der i flere år har ligget næsten 
stille, ser ud til at ville blive til noget i år. - Juli 
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måned 1941 er der 32 deltagere i træningen.
Først i august måned 1941 forelå den nye turne-
ringsplan fra JBU. På grund af krigen var det næ-
sten umuligt at rejse frem og tilbage på en dag, 
så derfor var den nye turnering lavet om, og man 
havde lavet flere kredse for mesterrækkeholde-
ne. I kreds 1 deltog følgen  de: AB, Ålborg Chang, 
Ålborg »Freja«, Brønderslev, Frederikshavn og 
Grenaa. Nu var afstandene ikke mere så store, og 
man skulle kun ne rejse frem og tilbage på en dag.
Den 17. august 1941 spillede Viggo Korreborg sin 
kamp nr. 300 for GIF.
Fyrbøder Rudolf Christiansen rejste på en ge-
neralforsamling - spørgsmålet, om ikke der var 
grundlag for en Old boys-afdeling, idet der var 
mange spillere i 30-års alderen, der gerne sta-
dig ville spille fodbold - ikke for pointsene, men 
for motionens skyld. Bestyrelsen lovede at tage 
spørgsmålet op til debat.
Den 13. oktober arrangerede foreningen en gang-
prøve over 10 km. Der var anmeldt 21 deltagere, 
men der var kun 7, der bestod prøven. Der deltog 
i prøven 3 CB’er i uniformmen de kom alle hjem 
pr. hestevogn, idet de var blevet trætte undervejs.
Foreningen har engageret den kendte træner 
Sofus Petersen til at varetage træningen i februar 
og marts. Sofus Petersen har bl. a. trænet AGF og 
Horsens.
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I 1942 blev Grenaa nr. 2 efter Randers Bordtennis-
klub i den jyd ske holdturnering.
På generalforsamlingen den 15. marts 1942 oply-
ste kassereren, farvemester Jens Wulff, at forenin-
gen nu var gældfri, idet der var afdraget 1623 kr. 
på gælden. Der var en kassebeholdning på 36 kr. 
Medlemstallet var i øjeblikket 490.
Gymnastikafdelingen og bordtennisafdelingen 
havde den 8. marts 1942 arrangeret afslutning. 
Der var over 300 tilskuere til kampene og til den 
smukke gymnastikopvisning, hvor der for første 
gang var opvisning af et herrehold. Resultaterne 
i bordtennis: Mesterrækken: Knud Ove Andrea-
sen. A-rækken: Aage Andersen. Juniorrækken: 
Erling Bømler.
GIF har startet en drengeturnering for GIFs egne 
hold samt for oplandsklubberne. Der er udsat en 
præmie til det vindende hold.
Atletikafdelingen arrangerede den 16. august 
1942 det første stæv ne i lang tid. Der er deltagere 
fra AGF, Randers »Freja«, Århus 1900 og GIF. Af 
resultaterne kan nævnes, at Johan Svendsen, GIF; 
vandt 100 m løbet i den gode tid 11,6. 
På generalforsamlingen i marts 1943 oplyste for-
manden, at fodboldafdelingen i øjeblikket er nede 
i en bølgedal. Medlemstallet er derimod stigende, 
idet der nu er over 700 medlemmer. Næstforman-
den gennem mange år, Anton Madsen, ønskede 
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ikke at modtage genvalg på grund af sin høje al-
der. Johs. Svendsen og Edmund Nielsen nyvalg-
tes til bestyrelsen.
Den 29. august 1943 erklærede tyskerne undta-
gelsestilstand i hele Danmark, og foreningens ar-
bejde blev afbrudt. Indtil undtagelses  tilstanden 
ophævedes den 6. oktober, måtte der dispenseres 
fra dag til dag under samtlige forhold.
Den 10. januar 1944 vistes for en stor skare inte-
resserede Gunder Hägg-filmen ved en sammen-
komst i Pavillonen. Filmen gav et godt indtryk af 
den berømte svenske verdensrekordløbers teknik 
og træ ningsmetoder, og forhåbentlig tager de lo-
kale løbere fat på træningen med samme energi 
som det store forbillede.
Ved en gymnastikopvisning den 3. april 1944 blev 
der uddelt 14 idrætsmærker. Formanden uddel-
te idrætsmærkerne til følgende: Anna E. Bjerre, 
Elisabeth Damlos, Mona Kirk, Agnes Kjær, Poul 
Kongshaug, Kaj Larsen, Johs. Svendsen, Niels 
Busk, Henning Hansen, Alfred Lauritsen, Poul 
Reinhardt, Jens Wulff, Johan Christensen og Toft 
Nielsen.
På generalforsamlinegn den 19. marts 1944 blev 
det vedtaget, at man fremtidig kun skal have en 
generalforsamling om året. Endvidere vedtoges 
en lille kontingentforhøjelse på 25 øre om måne-
den.
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Søndag den 30. april 1944 spillede GIF sin sidste 
kamp i mester  rækken, idet holdet lå på sidste-
pladsen, og må altså nu forlade mesterrækken, og 
fra næste sæson spille i mellemrækken. Kampen 
blev spillet i Brønderslev, og Grenaa tabte kam-
pen med 3-1. Man måtte i denne kamp undvæ-
re Jens Ove Christensen, Hugo Nielsen og Edvin 
Nielsen, men det var uden betydning, idet ned-
rykningen allerede var en kendsgerning.
Den 4. maj 1944 forelå meddelelse fra DBU om, 
at Knud Pedersen, Grenaa, var blevet optaget på 
junior-instruktionskursus i Gerlev sidst i juli må-
ned.
På et bestyrelsesmøde afholdt den 27. maj 1944 
var fodboldinstruktøren W. Würden kommet til 
stede for at forelægge sine betingelser, der gik ud 
på, at han skulle have en minimumsindtægt på 
7.200 kr. for et års trænervirksomhed. Man ved-
tog at acceptere tilbudet, således at Idrætsfor-
eningen skal betale 6.000 kr. og forpligte sig til at 
skaffe Würden anden beskæftigelse for mindst 
1.200 kr. årligt.
JBU holdt den 9. juli 1944 bestyrelsesmøde, hvor 
det blev med delt på grund af de besværlige rejse-
forhold, at man ville udvide mesterrækken med 6 
hold, og det vil betyde, at GIF forbliver i rækken. 
Kreds 1 kom til at bestå af AaB, Ålborg »Freja«, 
AGF, Skov bakken, AIA, Brønderslev, Frederiks-
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havn og Grenaa.
En foreløbig opgørelse den 25. august 1944 over 
indsamlingen blandt sportens venner viste, at der 
var givet tilsagn om 3.700 kr. i tilskud til træner-
fonden, og der resterede endnu en række bidrag.
På generalforsamlingen den 16. juli 1945 bød for-
manden, redaktør Reimann, velkommen og ud-
talte til indledning, at på denne første generalfor-
samling, efter at Danmark var blevet frit, var der 
grund til at sige frihedskæmperne tak for deres 
indsats. Det var med stolthed, alle sportsmænd 
så, at der blandt frihedskæmperne var mange 
sportsmænd fra Idrætsforeningens rækker, og 
det var formandens håb, at det sammenhold og 
kammeratskab, der var vist i frihedskam pen, 
måtte blive overført på de mere fredelige dyster 
på sportsbaner ne i fremtiden. Leve frihedskæm-
perne.
Formanden udtalte derefter mindeord over af-
døde restauratør M. Steckhahn, som havde væ-
ret vært for Idrætsforeningens fester gennem 25 
år. Han var altid rede til at række en hjælpende 
hånd, når det kneb. Han var en af Idrætsforenin-
gens støtter og vil blive savnet. Æret være hans 
minde.
Sekretæren, Sv. Rasmussen, oplyste, at alt gik godt 
bortset fra 1. holdet, der havde klaret sig mindre 
godt. - Formanden oplyste videre, at kricketafde-
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lingen var blevet jydsk mester. Atletikafdelin gen 
havde haft sin hidtil bedste sæson med ikke min-
dre end 11 klubrekorder, oplyste Johs. Svendsen. 
Louis Bilde oplyste, at Bordtennisafdelingen hav-
de ligget stille i vinter på grund af lokalemangel.
Jydsk Atletikforbund forespurgte, om foreningen 
havde haft arrangementer med tyskerne under 
besættelsen, hvilkeet besvaredes be nægtende.
Den 17. juni 1945 havde GIF besøg af et fodbold-
hold fra Royal Air Force, som spillede en ven-
skabsmatch med Grenaa. GIF vandt så stort som 
7-1, men resultatet må ses på den baggrund, at 
englænderne ikke havde spillet fodbold i lang tid, 
og derfor var dårligt sammenspillet.
Finalen i GIFs drengeturnering spilledes den 13. 
juli på Stadion. Kampen blev spillet mellem GIFs 
1. hold og Voldby. GIF vandt klart med 8-0.
Den 16. juli kunne man i JBUs medlemsblad læse 
følgende: Grenaa Idrætsforening må fra næste sæ-
son spille i mellemrækken. Vi må desværre også 
bekende, at vi ikke har et hold, der hører hjem-
me i mesterrækken i øjeblikket, men vi håber, det 
snart sker igen. Det er ikke morsomt for spillerne 
at stille op til store klø hver eneste søndag, og det 
var faktisk det, der var sket i det sidste par år. Der 
var gennemsnitlig scoret 6-7 mål hver gang i de 
sidste kampe. Det må være bedre at spille i en la-
vere række og vinde nogle kampe og så få selvtil-



66

liden igen - og så måske rykke op igen.
Den 19. august 1945 spilledes på Stadion en kri-
cket kamp mellem GIF og et udvalgt engelsk hold 
fra styrkerne rundt om i Jylland. På det engelske 
hold spillede bl. a. den professionelle spiller fra 
Sussex, Oakes, han alene scorede 135 points, in-
den Knakkergaard kastede ham ud. Grenaa op-
nåede kun 88 points, og englænderne vandt kam-
pen med 80 points.
Den 9. oktober 1945 antog man Jørgen Jørgensen, 
Else Juul og Harald Dolmer til at lede gymnastik-
ken.
Det vedtoges at acceptere et tilbud fra Carl »Sko-
mager « Hansen om et instruktionskursus for de 
aktive spillere den 16. december 1945.
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Idrætsforeningen fejrede den 30. august 1945 sit 
40-års jubilæum ved en lille festlighed i Pavillo-
nen. Der var samlet mange af foreningens venner 
og ældre medlemmer, men alt for få af de aktive. 
Kaffebordet, man samledes om, var smukt pyntet 
med mange blomsterdekorationer fra de forskel-
lige givere.
Formanden, redaktør Reimann, bød velkommen 
og takkede de mange, der var kommet til stede, 
trods det beskedne traktement.
Formanden mindedes de mænd, der for 40 år si-
den stiftede foreningen, og især købmand Hart-
mann-Sørensen, der var den egentlige stifter, og 
gav derefter en oversigt over foreningens historie, 
der altid har været en blanding af godt og ondt. 
Han bragte en tak til byens myndigheder for godt 
samarbejde og forståelse gennem de mange år, og 
i særdeleshed til byrådet og de mænd i styrelsen, 
der var gået ind for, at Grenaa fik sit store smukke 
stadion.
Formanden sluttede med at udtale de bedste øn-
sker for fremtiden. Flere havde ordet, bl. a. lands-
retssagfører Sidenius, snedkermester Bendixen, 
gade- og vejinspektør Rathje, politimester An-
dersen, red aktør G. Andersen, farvemester Jens 
Wulff, bankdirektør Bisgaard, grosserer Kjølhede 
og driftsassistent J. A. Udsen. - Til slut rettede for-
manden en tak til alle dem, der havde medvirket 

40 års jubilæum
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til, at jubilæet blev en mindedag for foreningen.
Den 14. november 1945 spillede Knud Pedersen 
sin kamp nr. 300 for GIF. Før kampen blev »Stik« 
- som han i daglig tale kaldtes - hyldet af forman-
den, redaktør Reimann, der samtidig overrak-
te den populære og sympatiske spiller en buket 
blomster. GIF vandt i øvrigt kampen over op-
landsklubberne med 5-2.
Grenaa blev i sæsonen 1945-46 kredsvinder i mel-
lemrækken og skulle i sin første oprykningskamp 
møde Viby. Men det blev desværre til nederlag, 
idet Viby vandt 4-3.
I maj måned 1946 var Grenaa deltager i en tre-
landskamp mellem Norge, Sverige og Danmark i 
gangprøve. Alene fra Grenaa var der 892, der be-
stod prøven, der var deltagere lige fra 10 år og op 
til 60 år.
Idrætsforeningen havde arrangeret sportsuge 
fra den 30. juni-7. juli 1946. Der var bl. a. mester-
rækkefodbold, atletikholdkamp, stjernekapgang, 
håndbold, gymnastikopvisning, boksestævne og 
kricket.
Den 5. juli 1946 havde GIF arrangeret en fodbold-
kamp, hvor nogle af Norges bedste fodboldspil-
lere fra Sarpsborg spillede mod GIF, forstærket 
med fire divisionsspillere udefra (Ove Tohde, 
AGF, Ernst Spiegelhauer, B 93, Harry Albertsen, 
Randers »Freja«, og Carl Otto Pedersen, Skov-
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bakken). På det norske hold var der ikke mindre 
end 9 landsholdspillere med Finn Moen og Rolf 
Bakke-Olsen i spid sen. Sarpsborg vandt over det 
forstærkede Grenaa-hold med 1-0. - Der var 1500-
1600 tilskuere til kampen.
Grenaa vandt den 25. august det jydske mester-
skab i kricket i B-rækken. Modstanderne var Vi-
borg »Olympia«, og kampen fore gik i Randers. 
Grenaa vandt med 82 points.
Den 11. april 1947 idømtes to af GIFs juniorspil-
lere karantæne, idet de var udeblevet fra en tur-
neringskamp uden gyldig grund. Den ene fik ka-
rantæne til 15. maj 1947, medens den anden fik 
karantæne til 1. januar 1948.
Foreningen havde i maj 1947 fået installeret en 
finsk badstue i klubhuset. Det virkede yderst til-
fredsstillende, idet der var mange, der benyttede 
badet. Det kostede 25 øre for aktive medlemmer, 
medens den øvrige befolkning i Grenaa måtte be-
tale 50 øre pr. bad.
Den 25. august 1947 vandt Grenaa sit 3. jyske me-
sterskab inden for de sidste 4 år. Denne gang gik 
det ud over Silkeborg i finalen, der blev spillet i 
Århus. Sejren blev på 161 points.
Den 13. september 1947 begynder GIF for første 
gang i historien indendørs træning i håndbold. 
Den nye leder, købmand Jurs, har ment, at man 
ikke kan være i ordentlig form, hvis man ikke 
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træner året rundt.
Ved en gymnastikopvisning den 5. april blev der 
overrakt tre idrætsmærker i guld til GIF-medlem-
mer, nemlig Toft Nielsen, H. Sodemann, Vegger-
slev, og Carlo Jensen.
I oktober 1948 brændte den finske badstue i klub-
huset på Stadion fuldstændig ned, idet den jo 
er bygget af træ. Ilden var opstået fra ovnen, og 
inden brandvæsenet nåede derud, var der ikke 
mere til bage af badstuen. Den var forsikret for 
2500 kr.
Den 23. maj 1949 gæstede det norske 3. divisions-
hold »Kampo« Grenaa for at spille en venskabs-
match mod GIF. Grenaa vandt kampen 4-1. Der 
var kun 300 tilskuere, der blev vidne til en ret un-
der  holdende kamp.
Formanden, redaktør Reimann, aflagde på gene-
ralforsamlingen, der holdtes den 29. maj 1949, be-
retning og udtalte bl. a.: Når vi ser tilbage på det 
år, der er gået, har vi, sagde han, kun grund til at 
være tilfredse. To så vigtige ting som medlemstal-
let og økonomien er i orden, og så skal det andet 
nok komme. Vi begyndte året med 636 medlem-
mer, og nu har vi 770, hvoraf de 227 er aktive. Ved 
sidste generalforsamling stod vi med en gæld på 
ca. 3000 kr., og i år har vi en kassebeholdning på 
ca. 700 kr.
Foreningens fiduspokal blev i år givet til Poul 
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Laursen, der var den spiller, der havde været flit-
tigst under træningen.
Foreningen havde den 6. september 1949 antaget 
Rasmus Præst som træner for seniorspillerne, og 
Louis Bilde skulle varetage junior  spillernes træ-
ning.
GIFs håndbolddamer, der var blevet kredsvinder 
i A-rækken, spil lede den 27. februar tre opryk-
ningskampe i Århus. Først spillede GIF og Kra-
gelund uafgjort 1-1, derefter vandt GIF over Hol-
stebro med 7-2, medens de i den sidste kamp slet 
ikke fik hold på deres nerver, og Nørresundby 
vandt kampen 3-1. Kragelund vandt det nordjy-
ske mesterskab med 4 points, »Olympia« fik lige-
ledes 4 points, medens Grenaa fik 3 points.
På et bestyrelsesmøde i februar 1950 oplystes det, 
at en koncert med Aage Jubl Thomsen, et ande-
spil og så nytårsfesten havde givet 8000 kr. i over-
skud, og at der nu var 5000 kr. i kassen.
Formanden, redaktør Reimann, kunne i marts 
måned 1950 fejre sit 25 års jubilæum som for-
mand for Grenaa Idrætsforening. Da Reimann 
for 25 år siden overtog formandsposten, efter at 
gade- og vejinspektør Rathje i fem år havde væ-
ret formand, var det med betænkelighed, idet 
han kun havde siddet i bestyrelsen i et år, men 
da der ikke var andre, der ville tage formandspo-
sten, indvilligede Reimann i at prøve. Nu er der 
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gået 25 år siden, og vi kan kun være stolte over 
måden, hvorpå foreningen er blevet ledet. Selv-
følgelig er det ikke formanden alene, der driver 
en forening, og han har haft mange dygtige lede-
re med i bestyrelsen hele vejen igennem. Det er 
både gået op og ned - økonomisk og sportsligt - i 
Idrætsforeningen, men det gør det som regel i alle 
sportsforeninger. Reimann har måske mere end 
en gang været lige ved at gå af som formand, når 
det så allerværst ud, men han blev på sin post.
På generalforsamlingen den 19. maj overrakte re-
daktør G. Andersen formanden et smukt sølvfad 
med inskription som en lille tak for et arbejde, 
han havde udført til dato.
I sommeren 1950 blev klubhuset restaureret både 
ude og inde for ca. 1800 kr. men mange af med-
lemmerne og håndværkerne havde også leveret 
gratis arbejdskraft. Det vedtoges på et bestyrel-
sesmøde at arrangere et beskedent »rejsegilde« 
for de, der havde hjul pet til derude.



73

Poul Rasmussen har i lokal avis den 6. januar 1951 
skrevet føl  gende:

 Grenaa Idrætsforenings gymnastik. Efter endt ju-
leferie begynder Grenaa Idrætsforening atter gym-
nastikken. Samtidig benytter vi lej ligheden til at 
gøre opmærksom på, at det endnu ikke er for sent 
for nye deltagere at komme med i vinter. Desværre 
har det indtil nu vist sig, at interessen for gym-
nastik er forbavsende lille i Grenaa, hvad det så 
skyldes. Tilsyneladende er pigerne de mest flittige 
til at møde, medens det har været helt sløjt med 
de unge mænd og drengene. I virkeligheden kan vi 
ikke opvise større gymnastikhold, end man kan i en 
jævnt stor landsby. Forklaringen kan måske ligge 
i, at hjemmene i byerne ikke har så megen kontakt 
med ungdommen, at de kan øve nogen afgørende 
indflydelse på dens fritidsbeskæftigelse.

 Videre skriver Rasmussen: 
 Det er først og fremmest gymnastikkens opgave at 

smidiggøre og dernæst at rette de spor, som hver-
dagslivets misbrug og vanrøgt har efterladt af hold-
ningsfejl og mangler.

 Og til sidst skriver Rasmussen: 
 Gymnastikken tjener legemets ud vikling samtidig 

med, at den styrker karakteren, og målet er et sundt 

Gymnastikken svigtes
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og smukt legeme som bolig for en sund sjæl.
 Derfor opfordrer vi endnu flere til at møde til gym-

nastikken, når der tages fat i næste uge.
 På gymnastikudvalgets vegne, 
 Poul Rasmussen.

I februar 1951 overdrages seniortræningen til 
Willy Petersen og Edmund Nielsen, idet Rasmus 
Præst ikke mere har kunnet afse tid til træningen.
På Idrætsforeningens generalforsamling den 26. 
måj 1951 oplyses det, at nu er der 895 medlem-
mer mod 878 sidste år. I beretningen fra forman-
den siger han, at det havde knebet for 1. holdet 
at samle de nødvendige points sammen, så man 
kunne komme op i »den lille mesterrække«, men 
måske kommer det næste år. Heldigvis var der 
store fremskridt i bredden. Særlig var der grund 
til at hæfte sig ved ungdommens resultater. - For-
eningens økonomi er nogenlunde, selv om der 
er et driftsunderskud på 1250 kr. - Foreningens 
bordten nishold var blevet kredsvinder i C-ræk-
ken, men tabte desværre oprykningskampen. 
Seks havde taget idrætsmærket i atletik. - Gene-
ralforsamlingen vedtog at sende en blomsterhil-
sen til næstformanden, redaktør G. Andersen, der 
for tiden er på rekreation på Gudenaa kurbad.
I sæsonen 1950-51 havde GIF et meget stærkt ju-
nior B-hold - ikke alene blev holdet kredsvinder, 
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men nåede også til finalen, hvor de tabte til Ikast 
med 2-1. Kampen fandt sted i Århus. For GIF sco-
rede Finn Gertsen.
Juniorholdet havde i august besøg af et svensk 
hold fra Åmål. Selv om svenskerne var 16-17 åri-
ge og Grenaa-spillerne kun var fra 14-16 år, vandt 
de skrappe juniores fra Grenaa kampen med 2-1.
Derimod lykkedes det svenskerne at få halv re-
vanche på hjemmebane nogle få dage senere, idet 
kampen her endte uafgjort 2-2.
På et bestyrelsesmøde i januar 1952 mindede for-
manden om, at næstformanden, redaktør Gustav 
Andersen, var afgået ved døden, og dermed var 
en af de største kræfter inden for GIF gået bort. 
Han havde gennem hele sit liv interesseret sig 
for sporten, og han havde indenfor GIF, JBU og 
DBU ydet en glimrende indsats i organisationsar-
bejdet. Formanden udtalte et æret være redaktør 
Andersens minde.
I marts 1952 meddelte Willy Petersen bestyrelsen, 
at han måtte frasige sig hvervet som kasserer, og i 
hans sted valgte man så Eigil Andreasen.
På generalforsamlingen den 23. maj 1952 udtalte 
formanden, redaktør Reimann, mindeord over tre 
af de største navne i Idræts foreningens historie. 
Det var gade- og vejinspektør Fr. Rathje, gasmon-
tør Anton Madsen og redaktør Gustav Andersen, 
der alle var afgået ved døden.
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Formanden sagde bl. a. i sin beretning ved sam-
me generalforsam ling, at GIF havde et udmærket 
samarbejde med de nordiske venskabsbyer, og 
desuden havde man også udveksling med en så 
stærk klub som B 93 i København.
Ved en lille festlighed før kampen på Grenaa 
stadion den 19. april 1953 fik den 36-årige fod-
boldspiller Edmund Nielsen en buket blomster 
overrrakt af formanden, redaktør Reimann, for 
sin kamp nr. 400 for GIF. Kammeraterne overrak-
te en gave til den populære spiller, ligesom hans 
egen søn kom ind på banen med en buket blom-
ster. »Tykke« scorede i øvrigt det ene mål i kam-
pen, som GIF vandt 2-0 over Perstrup.
På et bestyrelsesmøde i marts 1953 forelå en hen-
vendelse fra Udvalget om Grenaa-hallen angåen-
de et forudsagt tilsagn til hallens opførelse. Besty-
relsen vedtog at yde - ligesom Tennisklubben og 
Badmintonklubben - 1000 kr. i fem år under for-
udsætning af generalforsamlingens godkendel-
se. Dette blev godkendt på generalfor samlingen, 
men samtidig måtte man sætte kontingentet en 
lille smule ivejret, hvis man skulle kunne betale 
de 1000 kr. om året.
Jens Wulff takkede på haludvalgets vegne for 
det smukke beløb, og han mente i øvrigt, at med-
lemmerne ville få gode renter af de 5000 kr., idet 
det blev en dejlig tumleplads for de forskellige 
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sportsgrene.
Idrætsforeningen, Badmintonklubben og Tennis-
klubben havde den 25. og 26. juli 1953 arrangeret 
et stort sportsstævne i lystanlægget. Formålet var 
at skaffe penge til afdragene til Grenaa-hallen, og 
det lykkedes, idet der blev et overskud på 3500 
kr. - altså første afdrag var sikret fra de tre for-
eninger. - Der var masser af konkurrencer beg-
ge dage, og om søndagen var der bl. a. cykelløb 
for damer, tovtrækning og fodbold. Banken for 
Grenaa og Omegn spillede mod et udvalgt hold 
fra de andre banker i byen, og som dommere fun-
gerede K. K. Hansen, Chr. Frandsen, S. Simonsen 
og P. Buhl, der medbragte hver sin liggestol, og så 
havde de hver en fjerdedel at dømme på.
Man vedtog at indmelde GIF i Dansk Gymnastik-
forbund i maj 1955.
Man vedtog på et bestyrelsesmøde i maj 1955 at 
opdele forenin gen i seks afdelinger med hver sin 
bestyrelse, hvis man kan få gene ralforsamlingens 
tilslutning, og der indkaldes til ekstraordinær 
gene ralforsamling.
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Den 30. august 1955 kunne Idrætsforeningen fejre 
sit 50-års jubilæum, og det blev en smuk festdag 
-selv om man ikke kunne lægge det op i det plan, 
man gerne ville, idet økonomien ikke tillod det. 
Der havde i sommerens løb været arrangeret en 
hel del sportsstævner i tilknytning til jubilæet, li-
gesom der havde været opført en jubi læumsrevy, 
hvor der var lokale indslag. En bortlodning 
på Torvet havde været ivrigt besøgt. Gunnar 
Nu-Hansen havde medvirket i en jubilæumsfilm, 
som GIF havde optaget. Det gamle mesterrække-
hold havde været samlet til en kamp mod det nu-
værende mellemrække  hold. Resultatet af kam-
pen blev 2-2, og de gamle havde vist, at der stadig 
var stil over deres spil. - Anstrengelserne med alle 
sportsarrangementerne kronedes med held, idet 
der blev et overskud på 3500 kr.
På selve jubilæumsdagen aflagde man om efter-
middagen besøg på kirkegården, hvor der blev 
nedlagt smukke mindekranse på gade  og vejin-
spektør Fr. Rathjes og redaktør Gustav Andersens 
grave - to af de mænd, der har betydet så uende-
lig meget for GIF. - Derefter aflagde man besøg 
hos H. Hartmann, der er den eneste medstifter 
fra 1905, der bor i Grenaa. Hartmann fik overrakt 
en smuk buket blomster. - Blandt gratulanterne 
var Dansk Idrætsforbund, Grenaa-hallen, Hånd-
værkerforeningen, Folketidende, Djursland, gart-

50 års jubilæum
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ner O. Andersen og fra Ib Præst, der nu er bosat 
i Amerika (der var mange flere endnu). Om afte-
nen var der kaffebord i Pavil lonen, hvor der bl. a. 
var filmsunderholdning.
På den ekstraordinære generalforsamling den 21. 
september 1955 forelagde sekretæren, redaktør 
Sv. Rasmussen, de nye vedtægter, hvoraf en del 
var a jourføring af de gamle love af 1937, og resten
ændringer med henblik på at lade de enkelte af-
delinger selv ordne det praktiske arbejde i afde-
lingerne. Man skulle vælge en hovedbestyrelse på 
fem medlemmer, der skulle varetage foreningens 
fælles  anliggender, og så en repræsentant fra hver 
af de seks afdelinger, der skulle holde kontakten 
med ledelsen - i alt 11 medlemmer.
Efter en livlig debat blev udkastet - med enkelte 
ændringer - vedtaget enstemmigt. - De fem ho-
vedbestyrelsesmedlemmer blev: Redaktør Rei-
mann (formand), Louis Bilde (næstformand), Egil 
Andreasen (kasserer), redaktør Sv. Rasmussen 
(sekretær) og Johs. Knakkergaard (festudvalgs-
formand). Afdelingernes repræsentanter blev: 
Edm. Nielsen (fodbold), Svend Hansen (hånd-
bold), Niels Sjørup (kricket), O. Ravn-Jensen (at-
letik), Viggo Hornsyld (gymnastik) og Ejgil Laur-
sen (bordtennis).
Den 28. september 1955 oprettedes i Grenaa en 
tilskuerklub, som har det formål at hjælpe og 
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støtte GIF. - På mødet redegjorde bankfuldmæg-
tig Erik Bisgaard for planerne, og man enedes om 
at betale 50 øre for hvert point førsteholdet opnår, 
samt at betale 10 øre pr. mål. Til formand valgtes 
Knud Christensen, og som kasserer valgtes Thor-
kild Christensen.
Nyordningen indenfor Idrætsforeningen virkede 
tilfredsstillende, oplyste formanden på den or-
dinære generalforsamling den 30. maj 1956. Han 
rettede en tak til afdelingernes formænd for det 
store arbejde, de havde lagt for dagen. - Fodbold-
afdelingen havde fået ny træner, nemlig væve-
mester Poul Nielsen, der netop havde påbegyndt 
træningen. - Svenning Rasmussen, der havde 
været sekretær i 20 år, ønskede ikke at modtage 
genvalg, og i hans sted valgtes O. Ravn  Jensen, 
ligesom Ejgil Laursen afløste Egil Andreasen på 
kasserer  posten. - Formanden rettede en tak til Sv. 
Rasmussen for det store læs, han havde trukket 
gennem årene.
Sv. Rasmussen ridsede i korte træk foreningens 
historie op gennem de 20 år og sagde bl. a., at han 
havde mange gode minder fra sit arbejde i ledel-
sen, og han havde også fundet mange gode kam-
merater. Selv om jeg går af, svigter jeg ikke GIF, 
sagde han, og udbragte et leve for foreningen.
Ole Davidsen, Arthur Hansen og Søren Rom-
by-Larsen cyklede den 2. juni 1956 70 km for at 
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deltage i ungdomsstævne i atletik. Stævnet fore-
gik i Hobro.
Sekretæren oplyste den 2. juli 1956, at forenin-
gens gamle bøger, protokoller m. v. er overdraget 
til fhv. bibliotekar Carl Svenstrup, der lader det 
opbevare i »Grenaa bys historie«s arkiv.
4000 mennesker overværede havnefesten, som 
GIF havde arran geret. Lørdag aften var der bl. a. 
bådregatta langs stranden og asfalt  bal ved bade-
hotellet, der var smukt illumineret. - Søndag var 
der vandshow, udspring fra den store kran, og en 
frømand hentede en cykel op fra havnebassinets 
bund. Desuden gav Århus Vandskiklub en flot 
opvisning. - Overskudet blev på 2200 kr.
Den 12. august 1956 fik GIFs førstehold overrakt 
et sæt helt nye klubdragter af Tilskuerklubben. 
Det var et smukt syn, da de 11 spillere løb på ba-
nen i fuldstændig ens tøj - både trøjer, benklæder 
og strømper. Modstanderne i denne kamp - en 
landspokalkamp for øvrigt - var Nibes mester-
rækkehold, der vandt kampen 2-0 (på to store 
forsvarsfadæser).
Formanden oplæste den 3. september 1956 et tak-
kebrev fra Hornslet-spilleren Hugo Rahbeck, der 
fra GIF havde fået en frugtkurv tilsendt, på grund 
af et uheld på Grenaa stadion.
Den 13. september fandt man redaktør Svenning 
Rasmussen druknet i en sø nær Silkeborg. Man 
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formoder, at han er blevet overrasket af et ilde-
befindende og er faldet i søen. Med denne mand 
har GIF mistet en af sine største, idet Rasmussen i 
ikke mindre end 20 år varetog posten som sekre-
tær i foreningen. Han havde kort før sin død fra-
sagt sig jobet som sekretær, men var stadig med i 
idrætsarbejdet. Han blev kun 44 år gammel.
Den 7. januar 1957 vedtoges det at ekskludere et 
medlem på grund af kontingentrestance. - Restan-
cen blev senere betalt, og han blev igen medlem.
Tre Grenaa-spillere, Ib Sølver, Bo Sørensen og 
Ivar Madsen, blev den 10. marts 1957 jyske bord-
tennismestre i B-rækken. De vandt 6-1 over Åby-
høj, og senere slog de Viborggården med 6-4. 
Samtidig rykkede holdet op i A-rækken.
Den 13. januar 1957 vandt Jylland over Sjælland i 
en bordtennis  kamp med 5-4. Kampen var arran-
geret af GIF og blev spillet i Pavillonen.
I sin beretning på generalforsamlingen den 27. 
maj 1957 oplyste formanden, at fodbolden - tak-
ket være den nye træner, Poul Nielsen - var på vej 
opad igen, og det kunne man kun være glad for. 
Kammeratskabet, som et stykke tid havde været 
væk, var nu vendt tilbage. Der blev endvidere op-
lyst, at vi ville få et lysanlæg på stadion, mod at vi 
skulle betale 1000 kr. i fem år til kommunen. - Et 
forslag om, at al kontingent skulle tilflyde hoved-
foreningen, og derefter fordeles på af delingerne 
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efter medlemstal, blev efter nogen diskussion for-
kastet.
Den store havnefest afholdtes den 7. juli, og den 
blev overværet af ca. 4000 tilskuere, der morede 
sig godt over de mange pudsige situationer, man 
blev vidne til i løbet af dagen. Dagens trækplaster 
var Lily Broberg, der underholdt fra en tømmer-
flåde midt ude i havnebassinet. Endvidere var 
krigsskibet »Valdemar Sejr« ved en til  fældighed 
kommet med i havnefesten, og det var et yderst 
populært indslag, idet man kunne gå frit om bord 
i skibet, og især drengene syntes, det var skægt. - 
Der var i dagens løb gymnastik, vandboksning, 
opvisning af speedbåde m. m.
1500 tilskuere overværede en spændende fod-
boldkamp mellem divisionsholdene fra Vejle og 
Brønshøj, som sidstnævnte vandt med 2-0. Kam-
pen blev spillet den 7. juli 1957.
Den 22. juli spillede GIF forstærket af Poul An-
dersen, B 93, Flemming Nielsen, B 93, og Bent Sø-
rensen, Vejle, mod Køges 2. divisions  hold. Køge 
vandt den underholdende og velspillede kamp 
med 3-0. Ivar Madsen fra Grenaa var en af banens 
dominerende spillere, og det var godt klaret i det 
fine selskab.
Edmund Nielsen scorede i sin jubilæumskamp 
sejrsmålet mod Nim tofte. »Tykke« spillede sin 
kamp nr. 500 for GIF - et jubilæum, der nok 
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ikke bliver ham overgået af nogen. Han blev af 
næstfor manden, Louis Bilde, hyldet før kampen, 
og samtidig overrakte Bilde ham et smukt sølv-
fad og en buket blomster. Endvidere fik han af 
holdkammeraterne overrakt en fodboldstatuette 
til erindring om det sjældne jubilæum.
Ca. 200 tilskuere havde trodset kulden den 24. 
september 1957 for at se det nye lysanlæg på sta-
dion i funktion. De blev til gengæld vidne til et 
godt spil fra Grenaas side, og især var Finn Gert-
sen i fin form. Grenaa besejrede Vibys mesterræk-
kehold med 3-2.
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Fodboldafdelingen havde haft en forhandling 
med halbestyrelsen om bander i hallen til inden-
dørs fodbold. De ville koste ca. 2000 kr. Halsel-
skabet tilbød, at man kunne låne 800 kr., som man 
skulle af drage halvårligt. Tilskuerklubben ville 
rentefrit låne de resterende 1200 kr., og dem kun-
ne man afdrage efterhånden som pengene kom 
ind. Halselskabet betingede sig, at der ikke måtte 
komme reklame på banderne (så havde man væ-
ret ude af det økonomiske).
Håndboldafdelingen var begyndt både at træne 
og spille kampe i hallen.
Foreningens første indefodboldstævne i Grenaa-
hallen begyndte den 2. februar 1958 og strakte sig 
over 3 søndage. Der deltog 45 hold fra klubberne 
rundt om på Djursland. Man kunne se, at dette 
spil var der ikke ret mange, der kendte noget til. 
Der blev i de første kampe scoret masser af mål, 
og det er det, der gør spillet både sjovt og interes-
sant, men efterhånden har de fleste hold lært det-
te lille spil godt, og så er det ikke mere noget for 
publikum, der bliver nemlig ikke ret mange mål 
mere. Dette spil er - ligesom det rigtige fodbold 
-blevet et forsvarsspil. Desværre. - Tirstrup vandt 
i finalen over Vivild med 5-2 og fik af GIFs træner, 
Poul Nielsen , overrakt en vandrepokal.
Den 30. marts 1958 var der en smuk gymnastik-
opvisning i Grenaa-hallen, hvor de forskellige 

Sporten i hallen
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hold under fru Else Juuls og Niels Møllers ledelse 
høstede stort bifald. Særlig lagde man mærke til 
GIFs dameelitehold, der i en årrække har skabt 
respekt om sig - sjældent har man set dem bedre.
På foreningens generalforsamling den 28. maj 
1959 sagde formanden bl. a.: Det er med glæde, 
GIFs ledelse kan sige, at det forløbne år har været 
et år med fremgang på alle områder. I sin beret-
ning sagde formanden videre, at det var glæde-
ligt at se resultatet af Poul Nielsens træning med 
de unge på 1. holdet. - Opdelingen i forskellige 
afdelinger indenfor GIF har vist sig at virke godt, 
lederne har forstået deres arbejde.
Man drøftede en udvidelse af klubhuset, idet der 
nu var for trange forhold til de mange idrætsstæv-
ner. En etage mere på ville koste ca. 12.000 kr., 
og man regnede med tilskud fra Dansk Idræts-
forbund. Betingelsen var dog, at medlemmerne 
selv skulle udføre arbejdet. - Den 5. august 1958 
forelå en skrivelse fra Indenrigsministeriet om, at 
ansøgningen om 10.000 kr. til udvidelse af klub-
huset ikke for tiden kan imødkommes. Det vedto-
ges ikke at henlægge sagen.
I sæsonen 1958 sikrede GIF sig en sikker første-
plads i serie 2 og rykkede dermed op i »den lil-
le mesterrække« fra sæsonen 1959. - Grenaa var 
meget suveræn i deres kreds, idet de var hele 11 
points foran nr. 2, Randers »Fremad«. GIF sco-
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rede i alt i denne sæson 142 mål mod 21 - altså 
6,5 mål i hver kamp. Finn Gertsen var den store 
spiller og målsluger i denne sæson, idet han alene 
scorede 60 mål i turneringskampene.
GIFs mesterrækkehold i bordtennis tabte i den 
første kamp til CB, Århus, med 7-3. Kampen fore-
gik den 10. november 1958.
Den 10. november 1958 spillede GIF sin første 
unionskamp mod Højslev, og det blev en mat 
forestilling, hvor begge hold spillede elendigt, 
men Grenaa vandt dog 2-0. Målscorer var Finn 
Gertsen og Ivan Poulsen.
Den lille landsbyklub Bindslev fra Vendsyssel 
satte søndag den 18. november 1958 en kæp i hju-
let for GIF i kampen om jyllandsmesterskabet i 
serie 2. Bindslev vandt kampen 4-2. Målscorer for 
GIF var Finn Gertsen.
GIFs store bordtennisstævne den 18. november 
1958 i Pavillonen havde samlet 6 deltagere, der 
måtte gennem 120 kampe, før vin derne var fun-
det. Der blev spillet ved fem borde. Vindere blev 
Bo Sørensen, der vandt mesterrækken, ligesom 
Bo Sørensen sammen med Leif Sørensen sejrede i 
double. B-rækken blev vundet af Hans Christen-
sen, juniorrækken af Bo Poulsen, drengerækken 
af Ole Munk, og endelig i pigerækken blev Inger 
L. Pedersen, Thorsø, vinder.
2. juledag 1958 havde foreningen arrangeret et 
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godt indefodbold  stævne i Grenaa-hallen. Hol-
dene, der deltog, var Ikast, Viborg FF, Horsens 
fS, Randers »Freja« og GIF. Det blev et fint pro-
paganda  stævne for den forholdsvis nye sports-
gren i Grenaa. Alle spillede mod alle, og vinder 
blev Ikast foran Freja med GIF på tredje  pladsen . 
Ikasts hold bestod af Chr. Mosegaard , Niels Mo-
segaard , Knud E. Pedersen, Jørgen Iversen og 
Jens Erik Storgaard.
500 tilskuere overværede i Grenaa-hallen en me-
get smuk gymnastikopvisning under ledelse af 
Else Juul og Niels Møller. Efter opvisningerne var 
der præmieuddeling til de unge gymnaster, og 
disse tilfaldt Else Øvlesen, Tove Poulsen, Victor 
Schmidt Petersen og Knud Bilde. Opvisningen 
fandt sted den 16. marts 1959.
Den 23. marts 1959 havde GIF sæsonpremiere 
i »den lille mester  række«, og det blev til en fin 
start for GIF, idet de vandt over Odder med 4-1.
Den 1. maj 1959 bød GIF den nye fodboldtræner, 
Ramskov Vithner, velkommen ved en lille kom-
sammen i Pavillonen. Den gamle træner, Poul 
Nielsen, forlader nu byen efter tre års virke i GIF 
og flytter til København.
På generalforsamlingen den 28. maj 1959 blev 
man enige om, at bestyrelsen skulle søge Grenaa 
byråd om at få anlagt en fodboldbane mere, idet 
den store ungdomsafdeling, der var i øjeblikket, 
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dårligt kunne være derude under de nuværende 
forhold.
Den 2. juli 1959 spillede GIF mod det finske 2. 
divisionshold »Lathi«, og det blev en ret ensidig 
forestilling, fordi det finske hold slet ikke var no-
get hold i hvert fald ikke af Grenaas styrke. GIF, 
der var forstærket af Knud Christensen fra Ran-
ders »Freja« og Finn Jacobsen fra AGF, vandt 
kampen med 9-1. Martin Johnsen scorede alene 
fem mål.
Der forelå den 4. april meddelelse fra byrådet om 
eftergivelse af de sidste 3000 kr., som GIF skylder 
kommunen for belysningsanlægget.
Grenaa stadion har den 30. juni 1960 bestået i 
25 år, og jubilæet fejredes bl. a. med en fodbold-
kamp mellem Horsens 3. divisionshold og GIF. 
En kamp, som Horsens vandt 2-0.
Formanden for Grenaa Idrætsforening, redak-
tør G. Reimann, fik den 30. august 1960 overrakt 
Dansk Boldspil Unions hæderstegn i sølv af JBUs 
bestyrelsesmedlem, C. M. Nielsen, Viborg, der 
ikke lagde skjul på, at Reimann fik hæderstegnet 
10 år for sent. - Det er sjældent at kunne hædre 
en formand, der har siddet i en besty  relse i 35 år, 
og endnu mere sjældent at hædre en mand, der 
har været formand i 35 år i træk, sagde Nielsen. 
Sporten har meget at takke Reimann for. Ledere 
er en mangelvare i dag, og det må være, en koste-
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lig gave for GIF at have en mand, der bliver ved 
som for mand i 35 år. Nielsen betegnede Reimann 
som en af de store ledere indenfor idrætten.
Vaskeriejer Jens Wulff, der tidligere har siddet i 
bestyrelsen sammen med Reimann, udtrykte sin 
glæde over, at DBU havde hædret Reimann med 
hæderstegnet i sølv og sagde, at det største ved 
ham var, at han holdt ved GIF også i nedgangs-
tiderne.
Overrækkelsen a.f hæderstegnet skete i forbin-
delse med en ekstra  ordinær generalforsamling, 
hvor GIF fik nye love uden større dis kussion. Ef-
ter vedtagelsen af lovene skal de seks afdelinger, 
Idræts foreningen består af, fra 1. oktober 1960 
føre selvstændige regnskaber.
Den 26. september 1960 vedtoges følgende: I an-
ledning af fru Else Juuls 25 års jubilæum som le-
der i GIF vedtoges, at Gymnastikafdelingen skal 
købe en gave, der overrækkes på jubilæumsda-
gen af gymnastikudvalget og formanden.
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Efter 15 års kamp lykkedes det den 6. november 
1960 GIF atter at komme i mesterrækken, det ske-
te efter en spændende, men ikke særlig underhol-
dende kamp mod AIA. GIF vandt kampen med 
1-0.
Målet scoredes af Flemming »Mingo« Munk i 1. 
halvleg. (Se end videre under Fodboldafdelingens 
referat).
Grenaa byråd skænkede Idrætsforeningen 500 kr. 
som en anerkendelse af det træningsarbejde, der 
gik forud for oprykningen til Jyllandsserien.
Den 3. december 1960 afholdt man en storstilet 
afslutningsfest i Pavillonen, som et punktum for 
en stor fodboldsæson for GIF. Oprykningen skul-
le fejres, og nu kunne spillerne rigtig slappe af, 
fri for alle de nerver, der i sæsonen havde spillet 
nogle af dem et puds. Festen indledte man med 
en lille spisning, hvori der deltog et halvt hundre-
de mennesker, hvor formanden bød velkommen 
til spillerne og de mange betalende gæster. - Der 
blev bl. a. talt af byrådsmed lem Thorkild Chri-
stensen, Hagen Christensen, Louis Bilde og me-
sterrækkeholdets anfører, Henning Pedersen, der 
takkede træneren, Ramskov Vithner, og overrak-
te ham en beskeden erindringsgave. Derefter tak-
kede træneren og sluttede med at udtale et held 
og lykke fremover. Spillerne fik hver overrakt en 
desertske med inskription som et minde om hol-

Atter i Jyllandsserien
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dets oprykning til mesterrækken.
I marts måned 1961 afsattes der 25-50 kr. til kalk-
ning af klubhuset.
På generalforsamlingen den 14. juni 1961 blev Vig-
go Hornsyld udnævnt til æresmedlem i Grenaa 
Idrætsforening. Der er tidligere kun udnævnt et 
æresmedlem, nemlig nu afdøde gasværksarbej-
der Anton Madsen. Formanden, revisor Reimann, 
overrakte Hornsyld et æresbrev og hyldede ham 
i en tale, hvor han karakteriserede ham som et 
trofast medlem, der gjorde et stort arbejde. Også 
Niels Møl ler fra gymnastikafdelingen hyldede 
Hornsyld, der bevæget takkede for æren.
Idrætsforeningen har indledt forhandlinger med 
Grenaa byråd om forbedringer vedrørende klub-
huset på Stadion. Markudvalget indstiller bl. a., 
at man søger den nye bygning opført i forbindel-
se med det bestående klubhus, at man anmoder 
arkitekt Villy Pedersen om at forestå projekte-
ringen af den nye stadionbygning, og at udval-
get sammen med arkitekten besigtiger lignende 
bygninger i Randers, Hobro og Viby for at indhø-
ste erfaringer med hensyn til indretning, drift og 
vedligeholdelse.
Fra Jydsk Bordtennis-Union forelå der den 18. ja-
nuar 1962 en skrivelse, hvori man truer med at 
indberette GIF til DIF, fordi der ikke er indbetalt 
kontingent for 1961. Sekretæren, Ravn-Jensen, 
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skriver til JBTU og oplyser: at afdelingen faktisk 
har ligget stille.
Lørdag den 8. december 1962 havde GIF arran-
geret i.ungdomsmik« i Kino, hvor der var samlet 
ca. 500 piger og drenge. Der vistes en tegnefilm 
og en film om motorsport, senere var der forskel-
lige konkurrencer og lodtrækning om præmier 
på gratis billetter. Hans Jørgen Jørgensen var en 
udmærket leder af programmet. - Dagens højde-
punkt var, da landsholdspilleren Henning Enok-
sen gik til mi rofonen og fortalte om kampene ved 
Olympiaden i Rom. Danmark fik jo som bekendt 
sølvmedalje ved denne olympiade. Enoksens 
måde at underholde de unge på var lige noget, 
der passede dem, og han fik et larmende bifald, 
da han sluttede foredraget. Han måtte iøvrigt 
skrive en masse autografer.
Det var med sorg i hjertet, man søndag den 6. janu-
ar 1963 modtog budskabet om Grenaa Idrætsfor-
enings formand, revisor Georg Reimann Kjeldvigs 
pludselige død. Reimann blev den 23. december 
syg i sit hjem og måtte indlægges på Grenaa sy-
gehus, hvor man straks måtte skride til operation. 
Men han måtte overflyttes til hospitalet i Århus, 
hvor alle anstrengelser for at redde hans liv var 
forgæves. Reimann var født i Helsingør, hvor han 
blev uddannet som kontor mand. Flyttede i 1923 
til Grenaa, hvor han i begyndelsen arbejdede på 
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GD. I 1929 knyttedes ægteparret til »Djursland«s 
lokalredaktion, og her fungerede han som lokal-
redaktør til 1955, hvorefter han helt helligede sig 
sin revisorvirksomhed. Revisor Reimann havde 
ved sin død været formand for Idrætsforeningen 
i 37 år, som han både i med- og modgang havde 
bestridt godt. Han var også ved sin død formand 
for repræsentantskabet i Grenaa-hallen. Idræts-
foreningen havde igen mistet en af sine allerstør-
ste mænd, og det var et stort tab.
På et bestyrelsesmøde i januar 1963 mindedes 
næstformanden , Louis Bilde, i smukke ord Rei-
mann og udtalte et æret være hans minde.
Den 25. januar rejste den mangeårige sekretær, O. 
Ravn Jensen, bort fra byen, og i hans sted valgtes 
midlertidigt Flemming Munk, og som formand 
fungerede næstformanden Louis Bilde. Preben 
An dersen afløste Ravn-Jensen i Grenaa-hallens 
bestyrelse. Planen om den nye stadionbygning 
blev gennemgået, og man gav sine udtalelser vi-
dere til Grenaa byråd. - Endvidere overrakte Bil-
de på bestyrel sesmødet den afgående sekretær en 
erindringsgave for otte års godt arbejde i besty-
relsen.
På generalforsamlingen, der afholdtes den 11. 
juni 1963, skulle der vælges en ny formand for 
Idrætsafdelingen, i stedet for afdøde revisor G. 
Reimann. Louis Bilde, der havde fungeret som 
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formand, ønskede ikke at modtage valg, da han 
havde nok at gøre med ungdomsarbejdet, og man 
valgte da i stedet murerformand Thorkild Chri-
stensen til formand. Til sekretær valgtes Flem-
ming Munk, der siden Ravn-Jensens bortrejse 
havde fungeret som sekretær. Nyvalgt til festud-
valget blev Knud Christensen i stedet for Flem-
ming Munk.
På et bestyrelsesmøde, hvor alle afdelingsfor-
mænd var til stede, blev der fremlagt to nye teg-
ninger af det nye klubhus, det mindste ville kom-
me til at koste ca. 500.000 kr., og det ville blive 
foretruk ket. Vi i bestyrelsen accepterede projek-
tet, der var virkelig godt. - Der var kommet svar 
fra kommunen på opsættelsen af reklame på 
rækværket. Vi drøftede, hvad det ville koste, og 
vi blev enige om at tage en tur til Struer for at se 
på deres rækværk og høre om deres indtægtsmu-
ligheder.
På foreningens generalforsamling den 29. juni 
1964 sagde for  manden, Thorkild Christensen, at 
fodboldafdelingen, der er den næststørste afde-
ling, var den afdeling, der mødte med det største 
underskud. Det er alle rejserne, der bevirker dette 
underskud. Formanden oplyste videre, at for før-
ste gang i foreningens historie er der oprettet en 
juniorafdeling i kricket, hvor der er ca. 25 med-
lemmer.
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Under valgene ønskede næstformanden, Louis 
Bilde, ikke at mod  tage genvalg efter 38 års vir-
ke i bestyrelsen, og i hans sted valgte man N. 
Bay Lund. Til sekretær nyvalgtes Ivar Madsen. 
Festudvalget blev udvidet med to medlemmer, 
nemlig Bent Bjerre og Per Jørgensen. - Formanden 
rettede en hjertelig tak til de to afgåede bestyrel-
sesmedlemmer, Louis Bilde og Flemming Munk, 
for det store arbejde, de havde lagt i foreningen.
Der har i årenes løb været samarbejde med man-
ge indenlandske og udenlandske klubber, og der 
har været mange gode og festlige rejser for både 
de yngste og ældste medlemmer. Foreningen har 
haft forbindelser bl. a. fra flere københavnske 
hold, Hillerød, Helsingør, Frederiksholm, Drö-
bak, Åmål, Varberg og Sarpsborg. Der har været 
udveksling i både håndbold, fodbold og atletik.
Foreningen har næsten hvert år arrangeret sto-
re og flotte gymna stikopvisninger under ledelse 
af bl. a. fru Else Juul, Toft Nielsen, Niels Møller 
m..fl. Der blev vist gymnastik af små piger, dren-
ge, elitehold og mere kraftbetonet herrehold.
Underholdningen har der været mange om, men 
vi nævner kun nogle få stykker: Leo Mathiasen, 
Kai Ewans, Peter Rasmussen, Svend Nicolaisen 
og Aage Juhl Thomsen. - Sveriges største charmør 
og skuespiller Georg Rydeberg har optrådt i lyst-
spillet »Privat  chaufføren« i Pavillonen. - Flensted 
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Jensens amerikafilm »Flik  flak gennem Amerika« 
har været vist et utal af gange for fulde huse.
Der var også i flere.år arrangeret nogle mægtig 
store basarer, hvor der bl. a. var tombola på Tor-
vet m. m.
Håndboldafdelingen havde - medens Preben An-
dersen var her i byen - udgivet et duplikeret må-
nedsblad i et par år, men bladet måtte desværre 
gå ind.
Den 15. januar 1965 startede Fodboldafdelingen 
et trykt måneds  blad, der har fået navnet »Kritik-
ken«. Her kan læserne give deres mening til ken-
de, enten med ris eller ros. Bladet bliver redigeret 
af typograf Kaj Møller.
Og den 1. april 1965 startede Atletikafdelingen li-
geledes et månedsblad, som bringer alt nyt - både 
uden- og indenlands - fra atletikkens verden. Det-
te blad redigeres af typograf Bent Nielsen.
Nu må vi så håbe, at disse to blade må få en læn-
gere levetid, end tilfældet blev med Håndboldaf-
delingens blad.
Der har fra scrapbøger de sidste år ikke været så 
meget at berette rent sportsligt, idet hovedafde-
lingen ikke mere klipper i aviserne. Dette er ble-
vet tildelt de forskellige afdelinger selv at sørge 
for, og nu lader vi de forskellige afdelinger i alfa-
betisk rækkefølge skrive deres »historie«.
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Vi løber tilbage i
ATLETIKKEN

»Man higer og søger i gamle bøger«, og af og til 
finder man noget, der kan have interesse for dette 
jubilæumsskrifts læsere. Det vil være for meget at 
skrive de gamle bøger helt af, men en del vil blive 
citeret. Det ældste, man kan finde om Atletikaf-
delingens historie, er protokollen fra det stiften-
de møde i 1941. - Som indledning vil vi her citere 
den første side af »historien«:

Atletikafdelingen oprettes!
Fredag den (ingen dato) 1941 afholdes efter ind-
bydelse af bestyrelsen stiftende møde i Pavillo-
nen. Der var mødt 15 mennesker. Til stede var 
formanden, redaktør Reimann, L. Bjørn, Villy 
Nielsen, Armand Andersen og Jens Wulff fra be-
styrelsen. Af interesserede: gartner O. Andersen, 
H. Lund, W. Weng og nogle aktive medlem mer 
som Knud Eiersted m. fl.
L. Bjørn bød velkommen og indledte forhandlin-
gen om muligheden af at oprette en atletikafde-
ling. Adskillige havde ordet, og hele forsamlin-
gen viste stor interesse for sagen. Det besluttedes 
at begynde med nogle gåture om aftenen og søn-
dag formiddag. Weng påtog sig, som gammel at-
letikmand, at lede turene, og senere træningen på 
Stadion.
Det af bestyrelsen nedsatte atletikudvalg: Bjørn, 
Willy Nielsen og Jens Wulff (førstnævnte for-
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mand) blev udvidet med d’herrer Weng og Eier-
sted.
Mødet, som forløb på bedste måde, sluttede med, 
at der udtaltes de bedste ønsker for Atletikafde-
lingen.
Den første regulære dato er mandag den 8. sep-
tember 1941. Ved et møde på hotel »Dagmar« 
denne dag var klubmesterskaberne 1941 på pro-
grammet, og øvelserne ved det første atletikstæv-
ne i Grenaa var: 100 m, 400 m og 1500 m løb, 
længde- og højdespring, trespring, stangspring, 
kuglestød, diskoskast, spydkast og hammerkast.
1942. Der var nu gang i Atletikafdelingen, og der 
var stor tilslutning til de klubaftener, der blev 
holdt. Således er nævnt: »Onsdag den 24. april af-
holdtes der filmsforevisning i Pavillonen, og der 
var fuldt hus i den lille sal - ca. 45 medlemmer«.
Om det var krigen, der var grund til sammenhol-
det i klubben vides ikke, men stor tilslutning var 
der i hvert enkelt tilfælde, det ses også på følgen-
de: »Søndag den 26. august afholdt GIF det første 
åbne atletikstævne på Stadion. Stævnet genere-
des en del af stærk regn, der varede ved under 
hele stævnet. Trods regnvejret var der mødt et par 
hundrede tilskuere, der holdt ud til det sidste«. 
Det vidner om, at der måtte have været inter esse· 
for atletikken her i byen i den tid.
Det gik nu slag i slag indtil 1945 med store stæv-
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ner og mange fine resultater. I i946 gik Atletikaf-
delingen næsten helt i stå - om det nu var fordi, 
krigen var sluttet, og man ikke trængte så meget 
til sammenhold, er svært at sige, men meget ty-
der derpå. I 1948 blussede atletikken atter op i 
Grenaa, men kun for en enkelt sæson, for i 1949 
gik den atter i stå. I årene indtil 1954 gik det dår-
ligt med atletikken, og man kan i en notits læse: »I 
år er der kun uddelt 2 idrætsmærker«.
27. juni 1954 er en glædens dag for Atletikafde-
lingen i GIF (bedre sent end aldrig). »Årets første 
atletikstævne løb af stabelen i for  middag - og det 
var blot et lille træningsstævne for at fremme in-
teressen. Træningen begynder først den 22. juni 
med de to atletikudvalgsmedlemmer Gunnar 
Jensen og Ove Ravn-Jensen som trænere, så re-
sultaterne var derefter. Ove Ravn-Jensen«.
Dette var det første atletikstævne i Idrætsfor-
eningens historie, hvor der deltog kvinder. Anna 
Christensen vandt 60 m løb i tiden 9,4 sek. Ove 
Ravn-Jensen vandt herrernes længdespring med 
5,53 m og højdespring med 1,58 m.
1954 blev en god sæson for atletikken her i byen, 
og herrerne sluttede som nr. 4 i »Jydsk Athletik 
Forbund«s efterårsholdkampe.
- Ved afslutningsfesten blev der overrakt en fidus-
pokal til Jytte Poulsen, der havde præsteret årets 
bedste resultater.
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»25. februar 1955: Ved et udvalgsmøde blev det 
besluttet, at atletikudvalget skulle fordobles, og 
bestod nu af: Rud. Larsen, Egon Christensen, 
Gunnar Jensen og Ove Ravn-Jensen«.
Det går nu for alvor fremad, og allerede nu hav-
de GIF sin første mand på landsholdet, det var 
Georg Facius, der i en nordisk landskonkurrence 
skulle løbe 1500 m løb, og han klarede opgaven 
på 4 min. og 33 sek.
Ved efterårsholdkampene kunne man rigtig se 
fremgangen. Mæn dene scorede ikke mindre end 
1200 points mere end året før, og vinder en sik-
ker sejr i den jyske C-række med 6548 points over 
Randers KFUM og besætter med denne sejr 3. 
pladsen.

Atletikafdelingen bliver 
en selvstændig afdeling af GIF
Den 21. september 1955 holdt GIF ekstraordinær 
generalforsam ling, hvor man vedtog, at de for-
skellige afdelinger skulle ledes mere selvstæn-
digt, og man valgte en atletikbestyrelse bestående 
af: Ove Ravn-Jensen (formand), Egon Christen-
sen, Elin Bødker og Rud. Laursen.
Ved den første afdelingsgeneralforsamling blev 
der fastsat forskellige bestemmelser angående 
Atletikafdelingen. - Til bestyrelsen valgtes: Elin 
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Bødker og Ove Ravn-Jensen med hver 21 stem-
mer, Gunnar Jensen fik 16 stemmer, og Rud. Lau-
rsen fik 15 stemmer. Georg Facius valgtes til sup-
pleant.
Atletikafdelingen bliver endnu stærkere i 1956, 
og søndag den 26. august blev Georg Facius jysk 
mester i femkamp. Han opnåede ialt 2507 points. 
Senere på året blev Facius nr. 2 og 3 ved de jyske 
mesterskaber i 800 m og 1500 m løb.
På afdelingsgeneralforsamlingen den 28. maj 1957 
valgtes K. Romby-Larsen til formand i stedet for 
Ove Ravn-Jensen, der ikke ønskede at fortsætte 
som formand. Endvidere valgtes til bestyrelsen: 
Gunnar Jensen, Ove Ravn-Jensen, Elin Bødker, og 
som suppleant valgtes Georg Facius.

Atter tilbagegang 
for Atletikafdelingen i Grenaa
Ved afslutningsfesten udtalte formanden, K. 
Romby-Larsen, at sæsonen i sin helhed havde 
været god, men resultaterne havde ikke været så 
gode som året før, men det skyldtes, at det hav-
de været svært at komme i gang om foråret på 
grund af vejret. GIF havde heller ikke deltaget i 
så mange stævner som sidste år, men til gengæld 
havde der været flere udøvere. Der blev sat 7 nye 
klubrekorder mod 12 året før.
1958 var ikke så godt som ønsket, udtalte forman-
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den, K. Romby  Larsen, ved generalforsamlin-
gen den 12. maj 1959, men mente dog, at der var 
lyse udsigter for foreningen, idet man råder over 
mange flittige unge mennesker, der arbejder godt 
for sagen. - Ved denne generalforsamling valgtes 
kontorist Elin Bødker til formand, idet K. Rom-
by-Larsen ikke ønskede at fortsætte. Bestyrelsen 
ser nu således ud: Elin Bødker (formand), Rig-
mor Nielsen, Arne Jessen, Ole Miller og K. Rom-
by-Larsen. - Dagen efter var der arrangeret et pro-
pagandastævne på Grenaa stadion, hvor Karen 
Inge Halkier fra »Skovbakken« sætter ny nordisk 
rekord i kuglestød på 14,14 m. Der var endvidere 
deltagelse af klubber fra Århus og Randers.
Ny formand valgt i Atletikafdelingen stod der i 
en avis den 4. november 1959. Det blev ekspedi-
ent Harry Greve, der blev valgt til formand i ste-
det for Elin Bødker, der var rejst fra byen. - De 
lyse udsigter, som K. Romby-Larsen havde talt 
om ved sidste generalforsamling, blev ikke så 
lyse endda. Der var opnået enkelte gode resulta-
ter, men ikke noget af særlig stor betydning.
I 1960 var det de to Grenaa-drenge, Søren Rom-
by-Larsen og Georg Facius, der dominerede at-
letikkeen på Stadion. Især Søren Romby-Larsen 
opnåede mange gode resultater i begyndelsen af 
1960, bl. a. blev han nr. 2 ved Risskovløbet, nr. 
2 ved Kildeløbet i Ålborg, nr. 4 ved JM i terræn-
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løb og nr. 4 ved DM i terrænløb. - Midt i sæsonen 
1960 forlader Søren Romby-Larsen og Georg Fa-
cius GIF for herefter at stille op for AGF i Århus.
Atletikafdelingen havde nu en lille stilstand i et 
par års tid, indtil den siddende formand, Harry 
Greve, indkaldte til generalforsamling i klubhu-
set, og der blev nedsat en bestyrelse bestående af: 
Harry Greve (formand), Anne Nielsen (kasserer) 
og Signe Svenningsen (sekretær). Til revisorer 
valgtes Preben Andersen.
Nu fik atletikken igen en ny opblussen, efter at 
lærerinde fru Birgit Albertsen havde overtaget 
træningen for pigerne, og GIF engagerede den 
kendte mellemdistanceløber Peter Sloth, Kast-
bjerg, til ledelse af seniormedlemmerne. Der var 
nu atter gang i atletikken i Grenaa, og denne gang 
håber vi, at det vil fortsætte i tiden frem  over.
1962 brugtes mest til at oparbejde en afdeling, der 
kunne slå igennem landet over, og allerede i 1963 
stod GIF meget stærkere og begyndte med at vin-
de det populære »Djurslandsløb« - et terrænløb 
på holdbasis. - Især er det juniorafdelingen, der 
står stærkest, når man tager det hele under et.
Ved et bestyrelsesmøde den 20. maj hos Harry 
Greve meddelte han, at han ikke kunne fortsæt-
te som formand, idet han måtte tage afsked med 
byen for at rejse til sit nye arbejde i Ebeltoft. Peter 
Sloth blev valgt til fungerende formand indtil vi-
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dere. - Fremgangen er nu for alvor en realitet, og 
det ses tydeligt, idet der i 1963 blev sat ikke min-
dre end 68 nye klubrekorder.
Generalforsamling den 8. april 1964. - »Atletik-
folkenes gennembrud lige om hjørnet« stod der 
i en avis dagen efter, og det tør nok siges, at den 
havde ret, for gennembruddet er kommet. - Efter 
generalforsamlingen så bestyrelsen således ud: 
Peter Sloth (formand). Hanne Grethe Nielsen, As-
ger Jensby, Peter Wulff og Jette Roholm Nielsen.
1964 får vi en god start ved det første indendørs 
atletikstævne i Grenaa-hallen, og det var allerede 
den 7. marts, og derefter går det løs med mange 
terrænløb, hvor GIF placerer sig fint. »Djurslands-
løbet«, som GIF og »Djurskammeraterne« havde 
arrangeret i fællesskab, blev en strålende succes 
- ikke mindst for GIF, hvis 17-18 årige vandt po-
kalløbet. Holdet bestod af Finn Lund, Lars Rom-
by-Larsen og Daniel Janerka.
I 1964 blev der startet et hold af små piger, d.v.s. 
piger indtil 12 år, og et for de 13-14 årige, og disse 
piger klarede sig fint i de stævner, hvor der var 
konkurrencer i disse aldersklasser.
Asger Jensby blev ved de jyske mesterskaber for 
15-16 årige nr. 1 i længdespring ved at nå ud på 
5,83 m, og han blev nr. 3 i 200 m løb.
Midt på sæsonen fik formanden og træneren, Pe-
ter Sloth, en god afløser på trænerens plads, idet 
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typograf Bent Nielsen kom til byen og overtog 
træningen på Stadion, hvilket var en stor hjælp 
for klub ben, da Bent Nielsen er en dygtig og erfa-
ren træner.
Da de forskellige finaler i holdkampen skulle fin-
de sted, viste det sig, at GIF skulle have fire hold 
med, og det blev til gode resultater.
Drenge 15-16 årige: I finalen i Jydsk Athletik For-
bunds hold kampe besatte de tredjepladsen med 
13.311 points efter AGF og Skovbakken.
Piger 15-16 årige: I pigernes jyske finale besatte 
de andenpladsen med 10.880 points efter Skive. - 
Holdet bestod af følgende: Jette Roholm Nielsen, 
Karin Bønnerup, Hanne Nielsen, Hanne Grethe 
Nielsen, Tove Poulsen, Helle Meier og Kirsten 
Jørgensen.
Piger 13-14 årige: I RAGs holdturnering besætter 
de tredjepladsen i Hadsten efter Hadsten og Møl-
leskolen.
De 15-16 årige drenge var også med i finalen i 
RAG, hvor de bliver amtsmestre med et så fint re-
sultat, at holdkampresultatet blev ny amtsrekord 
med 12.394 points. Ved dette stævne satte Asger 
Jensby ny amtsrekord i diskoskast med et kast på 
33,02 m. - GIF’s hold var her: Asger Jensby, Niels 
Bregen, Peter Wulff, Benny Lund, Gert Thomasen 
og Ivan Bentsen.
I årets løb blev der sat 96 nye klubrekorder, og 
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klubmestre blev Asger Jensby og Jette Roholm 
Nielsen.
Generalforsamling den 8. april 1965. - Ved denne 
generalforsamling blev der uddelt flidspræmier 
til tre af de aktive medlemmer: Hanne Nielsen, 
Gert Thomsen og Allan Madsen. - Efter valgene 
så bestyrelsen således ud: Peter Sloth (formand), 
Daniel Janerka (næstformand), Niels Bregendahl 
(kasserer), Øvli Øvlesen (sekretær) og Hanne 
Grethe Nielsen.
Vintertræningen gik godt, men desværre havde 
GIF den sorg at miste de to dygtige atletikfolk 
Asger Jensby og Lars Romby-Larsen, der fra 
sæsonens begyndelse rejste til AGF for at være 
medlem der. Der var samlet 156 unge til det årli-
ge indendørs atletikstævne i Grenaa-hallen i alle 
aldersklasser lige fra 12 og op til seniores.
Djursland-løbet blev en glædelig overraskelse, 
hvor tre af landets bedste terrænløbere mødtes 
i seniorfeltet, og 15-16 årige drenge fra Grenaa 
vandt holdløbet. Grenaas hold var Erik Clausen, 
Finn Kjeldsteen og Peter Wulff.
Atletikafdelingen er atter i år godt med, og de 
gamle rekorder falder ved hvert stævne. Ja, end-
og mange amtsrekorder er der blevet sat i år.
Gunnar Hjeresen hjembragte først i juli måned 
klubbens andet jyske mesterskab i femkamp, da 
han i Silkeborg scorede 3670 points i de fem øvel-
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ser.
Atletikafdelingen maser stadig på for at nå læn-
gere, og allerede i årets første halvdel er der sat 51 
nye klubrekorder.
Nogle af de bedste rekorder, der bør nævnes, er: 
Johs. Svendsens 100 m løb på 11,4 sat i 1942 - As-
ger Jensbys længdespring på 6,28 sat i 1964 - Chr. 
Hansens trespring på 12,03 sat i 1941 - Johnny 
Nielsens kuglestød på 12,01 sat i 1965 - Jytte Poul-
sens længdespring på 4,85 sat i 1956 og Hanne 
Nielsens højdespring på 1,54 sat i 1965.

Daniel Janerka.
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Vi skruer tilbage i
BORDTENNIS

Grenaa Idrætsforenings bordtennisafdeling - for-
eningens mindste afdeling - har i de sidste år 
kunnet glæde sig over en stigende interesse for 
spillet. Interessen har ikke kun givet sig udslag i 
en stadig større tilgang til afdelingen, men GIFs 
hovedbestyrelse har også vist afdelingen større 
interesse, bl. a. ved at hjælpe til med bedre træ-
ningsforhold. Træningsforholdene har også væ-
ret bordtennisafdelingens store problem, og for-
holdene har sikkert været hovedår sagen til, at 
afdelingen i nogen tid har været lukket. De sidste 
par år har vi været i Østre Skoles gymnastiksal, 
hvor ca. 30 bordtennis  spillere boltrer sig ved 5 
borde på træningsaftnerne. Spillerne - både dren-
gene og pigerne - viser stor flid ved træningen, og 
de gode resultater er da også kommet.
Vort hold i JBTUs turnering vandt for 3 år siden 
alle sine kampe i serie IlI og rykkede op i serie 
II, hvor vort 1. hold siden har spillet. Vi forsøg-
te også med et damehold i turneringen, men på 
grund af de meget store rejseudgifter måtte dette 
opgives.
Som noget helt nyt tilmeldte vi os sidste år RAS-
Gi s turnering. Denne turnering har afgjort været 
en gevinst, både økonomisk og sportsligt. Junior-
holdet vandt således deres kreds og blev senere 
amtsmestre. Også seniorspillerne viste sig fra den 
stærke side i Allingåbro. Harry Pedersen blev 
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således amtsmester i B-rækken ved i en meget 
spændende finale at besejre en anden GIF’er - Jør-
gen Bach. Også i double var GIF fremme ved fi-
nalerne.
Det er ikke blot i turneringen, vore spillere klarer 
sig godt. Også i de store stævner i Jylland har der 
været pæne sejre, samtidig med at disse stævner 
giver en mængde rutine. Bordtennisafdelingen 
lavede i vinter et stort bordtennisstævne for sko-
leelever. Tilmeldingen til stævnet var god, og vi 
håber hvert år at kunne lave et skolestævne for at 
finde talenter.
Med den store tilgang og de meget talentfulde ju-
niores i afdelingen ser vi de næste år i møde med 
stor forventning. 

Bent J. Schou
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Kricketspillerne i GIF har altid vist kokarden med 
ære og har efter byens størrelse altid haft gode 
hold, som endog i de senere god fremgang - med 
stor bredde til gavn for afdelingen og for GIF sæ-
soner har hævdet sig i landets næstfineste række. 
Navne som Knakkergaard, Egil Andreasen, Vig-
go og Bent Hansen, Sjørup, Plougmann og Løg-
strup, og i denne sæson også vore to gymnasie-
adjunkter, samt tre af vore kommende spillere, 
nemlig Jørgen Knakkergaard, Tommy og Gunnar 
Hansen, udgør et mandskab, som kan sætte sig i 
respekt hos mange hold i dansk kricket. - Et par 
navne kommer man heller ikke udenom, når der 
tales GIF kricket. Det er Peter og Carl Åge Schøn-
ning, som i mange år prægede holdet stærkt.
I denne sæson spiller GIF kricket mødt hold fra 
hele Jylland, lige fra Nykøbing M. og Ålborg til 
Fredericia, Esbjerg og Varde, samt med hold på 
Fyn, og de hævder sig smukt. Da de fleste af vore 
spillere er gifte og hjemfarne, kan jeg ikke undla-
de her at sige tak til vore »kricket-koner«, fordi de 
år efter år giver afkald på »mænnerne« 9-10 lan-
ge sommersøndage, for man må jo ikke glemme, 
at en 8 timers kampdag ofte begynder og ender 
med 3-4 timers hen-  og tilbagerejse. Men på GIFs 
»hjemmedage« er det en fornøjelse at se, at det 
kammeratskab, som er alfa og omega på holdet, 
også råder hos »pigerne«, og det er en fornøjelse 

Vi “bowler” tilbage i
CRICKET
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at deltage i det familieliv, som udfolder sig om 
banen i pauserne under kampen.
Når man sidder med de gamle matchbøger foran 
sig, kunne der skrives meget om kampe og epi-
soder i de år, der er gået. - Såfremt der er plads 
i spalten, vil jeg drage en enkelt kamp frem fra 
1937: Turneringskamp i Århus mod »Olympia«. 
Vort hold var: Marius Sørensen, C. Å. Schønning, 
R. Borg, H. Steffensen, Peter Schøn  ning, Knud Si-
monsen, Wichmann, Eiersted, Svend Steffensen, 
Hardy Borg og Børge Bach. Som dommer hav-
de vi Bjørn, og som skriver Ella Steffensen, som 
altså dengang må have været ganske ung og ny-
gift, og som hellere tog tørnen fra 9,30 til 20,00 i 
skriverteltet end at skulle undvære Svend en hel 
søndag!! Der blev scoret 725 points, og sådan at 
»Olympia« lukkede sin anden inning kl. 18,30 og 
GIF en time til at score 95 points og sikre sig alle 
matchpoints (GIF havde vundet 1. halvleg). GIFs 
to første gærder klarede 100 p. på nøjagtig 1 time, 
og GIF vandt kampen med 5 p. efter færdigspillet 
kamp. Den dag scorede C. Å. Schønning 156 og 44 
p. og Marius Sørensen 44 og 28 p. som åbnings-
gærder. - For en ordens skyld skal lige nævnes, at 
spillerne så atter mødtes til træning om tirsdagen 
for at forberede sig til kampen næste søndag. - 
Det er altså for deres fornøjelse, de gør det, og alt-
så må der være noget i dette spil, som det i hvert 
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fald kun er de færreste tilskuere forundt at se. Det 
er der også.
Kom på Grenaa stadion søndag den 29. august og 
se det hold af gamle berømte jyske krickters, som 
den dag i en kamp har ønsket at kippe med flaget 
for GIFs kricket som en tak for godt bekendt skab 
i mange, mange år.

Egon Lindby
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Vi dribler tilbage med
FODBOLDEN

Fodboldafdelingen er den største lokalafdeling 
inden for Grenaa Idrætsforening. Fra en beske-
den start i 1905 er afdelingen vokset til næsten 400 
medlemmer og hører til blandt de fem største un-
der Jydsk Boldspil-Union. Femten af Grenaa IFs 
fodboldhold er tilmeldt JBUs turnering, og det er 
ikke tidligere sket i fodboldafdelingens histore.
Når fodboldtilhængerne mødes på Grenaa stadi-
on om søndagen, falder tankerne altid tilbage på 
dengang. - Det var dengang, da Grenaa havde sit 
bedste seniorhold i serie 1, og holdet spillede sig 
op i mesterrækken.
Det skete den 6. november 1960, hvor Grenaa på 
egen bane vandt en kolossalt spændende kamp 
mod AIA 1-0, og derefter var Grenaa IF atter i 
mesterrækken efter 15 års fravær. Der var fod-
boldfest på Grenaa stadion, og oprykningen blev 
fejret med en fest i klubhuset.
Holdet, som sikrede oprykningen, var: Jørgen 
Katholm, Erli Nielsen, Preben Andersen, Bo Sø-
rensen, Jørn Christensen, Jørn Jensen, Ivan Poul-
sen, Henning Pedersen, Jørgen Laursen, Ivar 
Madsen og Flemming Munk.
En plads i mesterrækken betød mange gode fod-
boldkampe på Grenaa stadion. Desværre for spil-
lere, ledere og publikum var glæden kort. Grenaa 
lagde for med et par nederlag i mesterrækken til 
Vorup og Brønderslev. Mod slutningen af sæso-
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nen så alle, hvor det bar hen, og der var ingen vej 
uden om, Grenaa maatte ned i serie 1 igen. Det 
store publikum i Grenaa var skuffet, men spiller-
ne kæmpede udmærket, men kunne ikke klare 
sig i det stærke selskab.
Grenaa var meget populær i jyllandsserien. Hol-
det var bl. a. på tipskuponen og ødelagde tolveren 
for mange tippere. Grenaa gik hen og afklapsede 
Vejgaard så sikkert som 4-1 - tipskuponens eneste 
store overraskelse den søndag.
Starten for serie 1-holdet i 1962 blev ikke den 
bedste for Grenaa. Holdet tabte til Fredericia, og 
resten af sæsonen formede sig ikke godt. Efter 
en bevæget sæson, men mange gode og dårlige 
præstatio ner, sluttede Grenaa som nummer syv.
I 1963 gik det ikke meget bedre. Det gik ikke for 
Grenaas spillere, og for første gang i mange år 
måtte Grenaa forlade serie 1 og rykkede ned i se-
rie 2. Det var en stor skuffelse for fodboldtilhæn-
gerne på Grenaa stadion, og for træneren Knud 
Nielsen var det en særlig skuffelse.
Grenaa spillede mange gode kampe i serie 2 i 
1964, men holdet var ikke i stand til at skaffe op-
rykning. De fleste modstandere var Grenaa tek-
nisk overlegne, men holdet kunne ikke score og 
sluttede sæsonen som nummer fem.
I den tid, der her har været talt om, har Edmund 
Nielsen været formand for fodboldafdelingen. 
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Han har haft forskellige bestyrelser at samarbej-
de med, og den nuværende bestyrelse består af: 
formanden Edmund Nielsen, Erli Nielsen, Chr. 
Krogh, Gunnar Frølund Thomsen, Orla Thorup 
og Hardy Jørgensen.
Grenaa IF har mange gode fodboldledere, men 
ledermanglen er et stort problem for en så stor 
forening som Grenaa Idrætsforening. Det er især 
fodboldafdelingen, der mangler ledere, og der er 
grund til at sende en venlig tanke til de ledere, 
som nu gør et stort arbejde. Det er: Karl Larsson 
(senior og ynglinge), Kaj Møller og Egon Marx 
(junior), Gunnar Jensen (drenge A og B), Erli 
Nielsen (lilleputter) og Orla Thorup (puslinge).
I fodboldafdelingen ser vi ikke så sort på de min-
dre gode senior  resultater. Der er en stor fod-
boldungdom i Grenaa IF, og med tiden skal re-
sultaterne nok komme. Spillematerialet er fint, og 
der findes mange talenter i klubben.
Således har klubbens ynglingehold vist fine re-
sultater i de sidste år, og der er en god fremtid at 
bygge på.
Fodboldspillerne fra Grenaa deltager på mange 
fronter. Udover at være i Jydsk Boldspil Unions 
turneringer deltager både senior  og ungdoms-
hold i RASG og I’s og RAGs turneringer, og det 
er mange kampe, holdene kommer igennem på 
een sæson.
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Grenaa er hvert år arrangør af et indendørsstæv-
ne i Grenaa-hallen, og det er en stor succes. Klub-
ben er godt med på dette område og har een gang 
formået at vinde det uofficielle danske mester-
skab inden for De danske Gymnastikforeninger. 
Grenaa har ligeledes vundet amtsmesterskabet 
indendørs fire gange og sikret sig en fornem po-
kal til ejendom.
Grenaa Tilskuerklub er en god økonomisk støtte 
for fodboldspil lerne. Afdelingen har i de sidste 
halve snes år skænket omkring 10.000 kroner til 
arbejdet i fodboldafdelingen. Man må ikke glem-
me, at medlemmerne giver en krone for vunden 
kamp, 50 øre for uafgjort og 10 øre for hvert mål. 
Det er i tidernes løb blevet til mange penge, som 
fodboldafdelingen har nydt godt af.
Manglen på ledere er immervæk det store pro-
blem i Grenaa IFs fodboldafdeling. Det er især 
ungdomsafdelingen, der lider under dette, men 
man håber, forholdet bedrer sig.
Fodboldspillerne glæder sig til det nye klubhus 
på stadion. Om  klædningsforholdene er ikke ide-
elle, og det er triste forhold at byde de gæstende 
klubber. - I det nye klubhus, der jo vist desværre 
ikke er så nært forestående, som man kunne øn-
ske, er der dejlige opholdsrum, hvor spillerne kan 
samles efter træning og kamp. Det vil kunne styr-
ke kammeratskabet og være til stor glæde både 
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for ledere og spillere.
Fodboldspil er dejligt, og vi håber, at det frem-
over må trives godt i Grenaa. Resultaterne har 
ikke været for overbevisende i de sidste år - men 
mon ikke det vil komme?

Edmund Nielsen
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Holdet, der i 1960 spillede sig op i Jyllandsseriens nordkreds.
Stående fra venstre: Revisor G. Reimann Kjeldvig  (formand), 
Edmund  Nielsen  (leder),  Henning  Pedersen, Jørn Christensen, 
Jørgen Jensen, Jørgen Laursen, Ivar Madsen, Finn Rasmussen 
(reserve) og Vithner Ramskov  (træner).  
Knælende fra venstre: Ivan Poulsen, Preben Andersen,  Jørgen 
Katholm Rasmussen,  Erli Nielsen, Flemming Munk og Bo Sø-
rensen.
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Vi sjipper tilbage i
GYMNASTIKKEN

Det startede i 1928, da man syntes, at nu var man 
blevet voksen og kunne få lov til at være med til 
gymnastik, og hvor var det spændende!
Forholdene for gymnastikken dengang var jo ikke 
så gode, som de er nu.
Den første leder, jeg husker, var Viggo Hornsyld, 
det var jo deri gode gamle primitive gymnastik, vi 
dengang havde, og vi sled i det, men man forstår 
jo ikke, at vi kunne holde til det, når jeg tænker på 
alt det tøj; vi havde på.
Jeg husker vore opvisninger med lange, kødfar-
vede eller sorte strømper på og en dragt, der gik 
til langt ned på benene, så forstår man jo ikke, 
hvordan vi har kunnet bevæge os, og når man så 
tænker på, hvordan dragterne ser ud i dag, så er 
forandringen jo stor.
Efterhånden som årene gik, kom der jo noget nyt 
ind i gymnastikken, den blev lettere, og vi be-
gyndte så småt at få musik til; jeg husker den før-
ste opvisning, hvor vi havde en grammofon til at 
spille, det begyndte også godt, men efterhånden 
som vi kom frem i programmet, steg tempoet, og 
til sidst løb grammofonen løbsk, så vi fik fart over 
feltet, men festligt var det at være med.
Mændene lededes i mange år af Harald Dolmer, 
og der var mange dygtige med, også dengang; 
der blev altid set hen til opvisningen med spæn-
ding. Dengang var der jo ikke så meget at komme 
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til, så det var jo altid noget nyt.
Omkring 1936 kom der fruer med for første gang, 
og det har efterhånden taget et stort opsving, så 
vi i dag har en stor frue  afdeling.
Børnene begyndte så småt at komme med om-
kring 1940, og der er i de sidste år kommet flere 
og flere med - både piger og drenge. Der var efter-
hånden ved at komme mange dygtige piger, så vi 
kunne begynde at tænke på elitehold, og der har 
i de sidste år været et dygtigt hold, som klarer sig 
fint, når de er ude til opvisninger. I dag har gym-
nastikken også forandret sig meget, og det for alle 
hold. Vi skal i dag lære at slappe af, ja, man går 
næsten over til det danseagtige.
De sidste år har vi også arbejdet med Idrætsmær-
ket, og vi har mange medlemmer, der har taget 
mærket; der er det fruerne, der er de flinkeste, 
hvor er de friske at være sammen med, og hvor 
kan de klare sig fint; de unge har meget at lære 
der, men de er også vældig flinke til at hænge i.
I dag har gymnastikken inden for GIF mange 
medlemmer. Siden vi er blevet selvstændig, er 
der blevet lidt mere at arbejde med, og vi kan til-
lade os lidt mere, end da vi var sammen med de 
andre afdelinger.
Vi håber, at der fremover stadig vil komme flere 
medlemmer - både børn og voksne; vi har plads 
til mange, der er mange dygtige ledere, som ger-
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ne vil tage sig af alle dem, der kommer, og som 
glæder sig til hver sæson, der kommer.

Else Juul
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Vi kaster tilbage med
HÅNDBOLDEN

Håndboldspillet har været dyrket i Grenaa 
Idrætsforening i mange år. Det utal af herlige 
ture og muntre episoder, som spillerne i høj grad 
medvirkede til, har ført til et sammenhold og 
kammeratskab, som mere end en gang har vendt 
et truende nederlag til sejr.
I mange år var håndboldspillerne ikke særlig 
populære hos GIFs hovedledelse. Grenaas geo-
grafiske beliggenhed har altid betydet store rej-
seudgifter, og håndboldafdelingen var et dyrt 
bekendtskab - ikke mindst fordi alle vinterens 
kampe måtte spilles udenbys. - Grenaa havde jo 
ingen hal til indendørsspillet om vinteren, og de 
nærmeste steder, hvor Grenaa »pige- og kålhold« 
kunne dyrke spillet, var i Ebeltoft og Randers.
Men hvilke muntre ture. Med vognmand Skøtt 
ved rattet i hans kære trambus og med hu-
mørspredere som Svend »Banemand« Han sen og 
Leo Møller i lasten var der »løjer og grønlangkål«. 
- Gad for øvrigt vide, hvor mange gange Skøtt har 
kørt for os? Sikkert flere gange end nogen aktiv 
spiller har spillet kampe.
Men fra onsdag den 20. november 1957 åbnede 
der sig nye muligheder for håndbolden på det 
østlige Djursland. Det, vi alle drømte om, gik i 
opfyldelse: Grenaa fik en hal. Allerede den 15. de-
cember samme år afviklede GIF det første hånd-
boldstævne i hallen, og mere fulgte. Den 1. januar 
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1958 spillede ungdomslandsholdet mod udvalgt 
jysk hold, og den 15. januar spillede »Skovbak-
ken«s 1. divi sionshold mod Grenaas herrehold 
forstærket med spillere fra AGF.
Jovist, spillet var blevet populært hos såvel spille-
re som hos publi kum. Spillertilgangen førte til det 
evigt tilbagevendende: Ledermangel. Det at være 
leder eller træner i en klub er en forpligtelse, som 
alt for få tør påtage sig, men derved går de også 
glip af de glæder, der følger med ved at se arbej-
det bære frugt. Selv om man ikke får lejlighed til 
at føre et hold frem til noget mesterskab, så skaber 
det at se en af sine spillere udvikle sig og tage ved 
lære af instruk tionen en glæde og tilfredshed hos 
en selv, som giver mod på nye opgaver. At oplære 
et hold til samhørighed og selv være med i dette 
fællesskab er en værdifuld hobby og udviklende 
for ens egen personlighed. Der er ingen grund til 
at holde sig borte, og enhver har muligheder for 
et sådant nyttigt job.
Succes’en nåede de helt store højder i marts sam-
me år, da Svend »Banemand« som formand for 
afdelingen arrangerede firma-håndbold. Tilsku-
ernes begejstring var formidabel og firmaernes 
»hitte  påsomhed« utrolig. De tre aftener, stævnet 
eller showet strakte sig over, samlede 4500 tilsku-
ere, en rekord, der sikkert bliver vanskelig at slå.
Det var i denne sæson - 1958-59 - Grenaas da-
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mer sikrede sig adgang til jyllandsserien. Klub-
ben har holdt denne placering siden og har med 
sine opnåede resultater i høj grad været med til 
at præge jyllandsserien med godt nyt. Dette da-
mehold - en blanding af rutine og talentfuld ung-
dom - har med deres præstationer på banen og 
opførsel uden for banen skabt respekt og good-
will om Grenaas navn overalt. Spillere som Rig-
mor Nielsen, Eva Vogt, Signe Svenningsen, Erna 
Eriksen og Hanne Frølund Thomsen var dem, der 
i de kommende år dannede grundstammen på 
holdet. Signe Svenningsen blev i Grenaas første 
sæson i Jyllandsserien med 60 mål placeret som 
nr. 5 på topscorerlisten.
I februar 1960 spillede Vesttyskland og Danmark 
damelandskamp i Grenaa. Den 12. marts 1961 
fulgte herreholdet damernes eksempel med op-
rykning i Jyllandsserien. Oprykningen blev sikret 
i Silkeborg  hallen med en række nervepirrende 
kampe, hvor holdet anført af Leo Møller og Svend 
Andersen vandt på en bedre målscoring. - MK 31 
og Glostrup deltog med deres divisionshold i et 
stævne i Grenaa i september 1961 som optakt til 
vintersæsonen. Herrerne kom imidlertid hurtigt 
ned på jorden igen efter deres glimrende indsats i 
ovennævnte stævne, idet holdet i deres første Jyl-
landsserie  kamp måtte rejse fra Silkeborg med en 
sæk på 24-9.
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Om sommeren deltog vi - og vel især damer-
ne - med stor iver i mange turneringer og stæv-
ner, og vi opnåede mange gode resultater. Disse 
sommerkampe har altid styrket sammenholdet. 
Fra 1962 begyndte vor ungdomsafdeling at tage 
form, og gode resultater fulgte snart i kølvandet. 
Det er af yderste vigtighed ikke alene at sikre os i 
toppen, men også lade bredden følge med. Gode 
reserver og senere afløsere til førsteholdet bør 
holdes intakt. Her er der med oprettelsen af Gym-
nasiet i Grenaa åbnet nye muligheder for Grenaa. 
Der er kommet og vil stadig komme spillere, som 
Grenaa vil hilse med glæde. Samarbejdet mellem 
klubben og gymnasiet bør styrkes til gavn for 
begge parter.
I 1962 havde vi besøg fra Varberg. Vi begyndte at 
sende unge mennesker med interesse for leder-
gerning på kursus på Vejle Idrætshøjskole, noget 
klubben og alle de, der har været dernede, med 
glæde anbefaler til interesserede, som her vil hen-
te mod og inspiration til at løse de mange opga-
ver, der er i en klub.
Vi har alle dage opnået gode resultater inden for 
RAG og DDG (Randers Amts Gymnastikforening 
og De Danske Gymnastikfor eninger), og ved 
mange lejligheder har klubben repræsenteret am-
tet på udmærket vis. Hellebjerg, Ollerup og Vejle 
er blot at nævne nogle. - Det er blevet til flere jy-
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ske mesterskaber inden for DDG. Vi havde den 
glæde at vinde såvel dame- som herrerækken ved 
landsmesterskabet første gang, man afviklede 
disse indendørs. Det var på Vejle Idrætshøjskole 
i 1964.
I vinteren 1962-63 var både Erna Eriksen og Signe 
Svenningsen til udtagelseskampe i Vejen-hallen 
med henblik på udvalgt jysk hold. I påsken 1963 
aflagde vi genvisit hos vore venner i Varberg.
Vi havde en to-dages tur til Galten - en tur, vi der 
deltog, sent vil glemme. Vi fik en flot behandling 
af Kiihl Ravns forældre og vandt for øvrigt 2 po-
kaler. - Aldrig har vi vel haf t så mange kampe og 
sommerture som i dette år. Vi besøgte om efter-
året den danske klub »Stjernen« i Flensborg, hvor 
vore damer vandt et stort pokalstævne. Damer-
ne besejrede i Fuglsø-lejren et polsk hold. Vinter  
sæsonen blev indledt med et besøg af KFUMs 1. 
divisionshold.
Vi vil her benytte lejligheden til at sige vort tro-
faste publikum tak for den støtte, vi altid møder. 
Tak for bifaldet, når der var »tur« i den, og tak 
fordi I forblev os tro, når vi var mindre heldige.
Vi er nu nået til vejs ende, eller rettere sagt vi pas-
serer en mile  pæl i klubbens historie. Men også 
dette har Håndboldafdelingen tænkt på. Vi har en 
gave til dig på din 60 års dag - ja, flere:
Vi har i år opnået nye og gode resultater, og vi 
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har ungdommen med - talstærk og dygtig på alle 
fronter. Vi ved, det er den slags, du glæder dig 
over. Og som toppen på kransekagen har vore 
dygtige damer for første gang i klubbens historie 
spillet sig op i 2. division, og Inge Lise Nielsen har 
været på udvalgt jysk hold.
Vi takker de pionerer, der for 60 år siden satte dig 
i gang, og siger tak til de ledere - de mange ledere 
- der gennem årene i medgang og modgang har 
været dig tro, og siger »god vind fremover«.

joker.

Pseudonymet »Joker« synes at have »glemt« en af 
de allerstørste kræfter inden for Håndboldafde-
lingen, nemlig Preben Andersen. Hvad han har 
betydet for Håndboldafdelingen, ja, næsten alle 
af delinger inden for GIF, er ikke let at vurdere. 
Han var en foregangsmand, da Grenaa-hallen 
blev bygget, han fik startet den store ungdomsaf-
deling i Håndbo1dafdelingen, og han var i man-
ge kampe anfører for Fodboldafdelingens første-
hold. Det var med beklagelse, at Preben rejste fra 
Grenaa til Ålborg, men vi ønsker, at også Ålborg 
må få gavn af Prebens kræfter og gode ideer.
Pseudonymet »Joker« dækker navnet: Preben 
Andersen.

Red.
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Holdet, der i 1965 spillede GIF op i 2 . div.
Spillerne er stående fra venstre: Birthe Frølund, Grethe Bødker, 
Jette Roholm, Rigmor Nielsen, Alice Øvlesen og Jytte Jensen. 
Knælende fra venstre: Bodil Rygaard, Signe Svenningsen,  Eva 
Vogt og Inge Lise Nielsen samt træneren Finn Lindhardt Jakob-
sen
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Vi går tilbage i
OLD BOYS

I 1960 startedes en Old boys afdeling, der ganske 
naturligt blev en del af GIF’s fodboldafdeling.
Denne afdelings hovedopgave er først og frem-
mest motionsfodbold for motionsspillere i næ-
sten alle aldre, men dernæst gives en hånd med, 
hvor det ønskes og tiltrænges.
Man var fra begyndelsen spændt på, om den 
kunne leve, men det er gået fint - der er liv i de 
gamle. For tiden ligger medlemstallet omkring 
de 60. Afdelingen stiller med deres eget serie V 
hold i JBUs turnering, hvor de klarer sig bravt. 
Til en sommerturnering, som de selv arrangerer 
for klubber fra Djursland, stiller de også et hold. 
Der trænes en gang ugentlig om sommeren ude 
og om vinteren i hallen, hvor afdelingen arrange-
rer to turneringer: Djurslands Cup for old boys og 
Fag- og firmafodbold.
Til vinter vil man udvide med motionsgymnastik.
Endelig må man ikke glemme, at man engang 
imellem samles til en gang snak og et spil kort og 
et par gange om året holder nogle særdeles hyg-
somme interne fester med konerne.
Bestyrelsen - også kaldet whistudvalget - har så 
godt som hele tiden været nogenlunde uforan-
dret og består af Knud Christensen, Lillegade 17, 
Orla Sørensen, Irisvej 7, Eigil Laursen, Korsgade 
14, Ejnar Langvad, Fuglevænget 51, og Bent Ber-
vig, Syrenvej 10.
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