Holstebro Svømme Club
- medlem for livet!
Af Michael Christensen
Gennem årtier har Holstebros største sportsforening uden sammenligning været svømmeklubben HSC.
Klubben havde et medlemstal på mere end 1.700 i 1940´erne og var sågar også den største og økonomisk
bedst velfunderede svømmeklub i Jylland i 1950´erne - og det i en søvnig købstad som på den tid havde
omkring 15.000 indbyggere. Det må siges at være yderst imponerende!

Holstebro Svømme Club anno 1938
Efter opførelsen af Friluftsbadet i Boldhusgade i årene 1937-38 meldte der sig hurtigt et behov for en
forening, der som primær opgave kunne varetage svømme-undervisningen af byens mange børn. På dette
tidspunkt var der ikke obligatorisk svømme-undervisning i skolen. Foreningen så dagens lys med
stiftende generalforsamling i september 1938, og allerede ved årets udgang havde klubben mere end 100
medlemmer. Så sent på året var sæsonen reelt allerede overstået grundet vandtemperaturen, og et af

Billedet er taget ved det første svømmestævne i Friluftsbadet i 1939. Læg mærke til de simple banetov, og
at der kun er plads til fire svømmebaner.

klubbens største ønsker gennem flere årtier var derfor at få opvarmet vand fra de offentlige værker ved
siden af svømmebadet.
Klubbens rekordstore tilgang af medlemmer de næste par år kom især efter valget af ny formand i juni
1939. Forretningsfører Svenn K. Jensen skulle blive synonym med klubben i mere end 25 år som
formand, og ved sin side havde han sin ligeså trofaste kasserer Mads Kirkegaard. Blandt de yngre
medlemmer af HSC havde der gennem vinterperioden været en spirende utilfredshed med det lave
aktivitetsniveau, og derfor faldt valget af ny formand på Svenn K. Jensen, der tidligere havde været med
til at stifte Nyborg Svømme- og Livredningsklub.
Bogfører ved Hedegaards Biler Mads Kirkegaards ihærdighed med indkrævningen af
kontingentet var nærmest legendarisk. Altid
meget korrekt og med øgenavne som Mads
Kalender og Mads Køreplan sørgede han
personligt for, at klubben gennem årtier
ingen restancer havde! Personligt cyklede
han rundt til alle medlemmer; i starten
månedligt for at indkassere de obligatoriske
75 øres kontingent. Et andet godt trick kunne
også være at stille sig uden for Kinos eller
Bios indgang efter forestillingen med sin lille
lædermappe under armen og få en lille snak
med formastelige syndere. Ved et af sine
mange runde jubilæer fik han da også en ny
cykel, for som det blev fremhævet i
takketalen, så måtte den gamle da være slidt
op! Efter sigende rejste han for egne midler
flere gange om året til København for at
Mads Kirkegaard sidder trofast ved indgangen og tager
indkassere for gamle medlemmer. Eftermod entréen ved en af HSC´s mange fastelavnsfester.
hånden som alderen skred frem, blev hans
hørelse så stærkt nedsat, at hans ihærdighed med årene måske mere blev en stående vittighed. For bare at
slippe for det evindelige rend tegnede søn af cigarhandler Martin Schmidt Ernst til sidst et medlemskab til
familiens hund P´sen!

Martin Schmidts hund P´sen fik sit medlemskab i 1968. Det vides ikke, om den stillede op til konkurrencer.

Gennem kommunens badeudvalg
fik HSC faste træningstider i 1939
fra maj måned til september hver
dag fra kl. 17.30 til mørkets
frembrud. De første par år endda
uden belysning. Klubben kunne i
sommeren 1939 afholde det første
svømmestævne til stor glæde for
mange tilskuere. Årets højdepunkt
for HSC skulle have været den
årlige svømmematch mellem
Jyllands og Københavns bedste
svømmere, som skulle have været
afviklet i Holstebro dette år, men
til trods for store anstrengelser
HSC’s bestyrelse anno 1948. Yderst til venstre ses Gynther Schmidt
med at bygge tribuner i
og forrest fra venstre Mads Kirkegaard og Svenn K. Jensen.
Friluftsbadet blev arrangementet
aflyst i sidste øjeblik grundet 2.
Verdenskrigs udbrud i september. Mogens Sørensen (f. 1940), der blev meldt ind i klubben som 7-årig,
fortæller: ”Vi startede op i maj måned, og så kunne vi svømme til en gang sidst i september, hvis vi var
heldige. Den gang var der ikke tilsat så meget klor i vandet som i dag, så sidst på året kunne man skrive
sit navn på bunden af bassinet!”
For konkurrencesvømmerne var udbuddet af stævner, man kunne deltage i stærkt begrænsede i forhold til
i dag. Gennem mange år blev der afholdt utallige 3-kamp-stævner med Viborg og Silkeborg. Siden fulgte
også 5-kantstævner med nabobyerne Herning, Aulum, Ikast og Videbæk, hvor man ikke kun dystede
konkurrencesvømning, men også udspring og vandpolo.
Hele Holstebro by afholdt flere gange i løbet af 1940´erne en fælles sportsuge med konkurrenceaktiviteter for stort set alle byens sportsforeninger. En af de store publikumstræffere var afviklingen af
svømmestævnet i 1943 med 1.400 tilskuere. Trækplastret var landets bedste svømmere på den tid med
”lille henrivende” Inge Sørensen, der som bekendt havde taget landet med storm ved at hente første
svømmemedalje ved olympiaden i Berlin i 1936. Ved sportsuge-stævnet slog hun sin nærmeste
modstander med hele 11 sekunder på 200 meter brystsvømning. En anden af de udenbys svømmere var
Karen Margrethe Harup, der satte HSC’s herrer grundigt til vægs. Hun stillede op på 400 meter fri mod
HSC’s herrer – vel at mærke stillede herrerne op som 4 gange 100 meter hold, og alligevel kunne herrerne
først slå hænderne på kanten hele syv sekunder efter frk. Harup! Resultaterne ved tidligere tiders
konkurrencer lader dog meget tilbage for nutiden, hvor 100 meter fri i 1943 blev vundet i tiden 1 minut
og 12 sekunder. I dag er Danmarksrekorden omkring 52 sekunder!
Klubben havde flere venskabsbyer udenfor landets grænser. Der blev arrangeret cykeltur til England, hvor
13 unge mennesker begav sig af sted. ”Vi havde en kontakt derovre, som sørgede for, at vi kom til at
svømme i flere forskellige byer. Vi spillede også en enkelt kamp i vandpolo, men det gik ikke så godt. Vi
tabte 21-1, men jeg scorede da i det mindste”, fortæller Mogens Sørensen. ”Siden fik vi også en kontakt
til byen Bielefeldt i Tyskland, og en af de deltagende, Rüdiger fra det første år i 1960, har jeg stadig
kontakt med.”

Til svømmestævne i Friluftsbadet 1958. Skamlerne kunne tages op efter stævnet. Herrerne viser stilig
svømmemode anno 1939 på 3-meter vippen iført badedragt. I dag er hel-badedragten atter mode på
herresiden. HSC’s første seniormester Hardy Holck vinder det jyske mesterskab i udspring i 1957.
For at holde på medlemmerne i vinterperioden lavede klubben gymnastik i den store sal på
Danmarksgades Skole, men dette forløb ikke helt uden problemer. Til det årlige repræsentantskabsmøde
for Holstebro Idrætsforbund i 1958 kom der et stærkt angreb fra Gymnastikforeningen, der beskyldte
HSC for at dyrke gymnastik under falske forudsætninger uden kvalificerede trænere. En kritik, der dog
blev tilbagevist kraftigt af Gynther Schmidt, der forsvarede sig med, at det reelt set var for at holde på
medlemmerne. Svømmeklubben blev bakket op af alle andre foreninger i byen, der så indlægget fra
Gymnastikforeningen, som et forsøg på at kapre medlemmer fra andre klubber.

Til det store sponsorstævne i svømmehallen på Døesvej i 1984. Ved bordet sidder Gunnar Nu og taler
med cheftræner for konkurrencesvømmerne Flemming Poulsen.

Lige fra begyndelsen lavede klubben masser af støttearrangementer i byen, blandt andet på Knudsens
Hotel. Til at begynde med for at samle penge ind til noget så basalt som korkbælter og svømmeplader, og
sædvanen tro blev der årligt afholdt juletræsfester, fastelavnsfester og siden også pigtrådsballer. HSC
brugte i 1982 utraditionelle midler til indsamling af sponsorkroner ved at arrangere et stævne med den
folkekære Gunnar ”Nu” Hansen som oppiskende speaker. De enkelte svømmere havde personlige
svømmesponsorer, der afregnede ørebeløb for hver svømmet meter. I alt blev det til 108.000 kroner til
klubben!

Yndefuld vandballet til en årsafslutning i Friluftsbadet i 1960´erne.

At være medlem af HSC er en opgave på livstid!
To medlemmer har faktisk været med siden starten i 1938. Gynther Schmidt (f. 1926) kom til at tegne en
stor del af klubbens fremtid som igangsætteren for mange af aktiviteterne i klubben, som både træner for
konkurrencesvømmerne, vandpoloholdet og udspringerne. Han sad i lange perioder i bestyrelsen og
fungerede en kort overgang også som formand et enkelt år i 1971. Endvidere fungerede han som
bademester både i friluftsbadet og senere også for svømmehallen på Døesvej, til han gik af på pension.
Grethe Kristensen (f. 1924) har også været med siden start. Først som konkurrencesvømmer og siden blev
hun en institution for især svømmeundervisningen i byen. Grethe Kristensen fortæller: ”Jeg startede som
konkurrencesvømmer i mine unge år. Jeg var væk fra byen i mange år, men da jeg kom tilbage,
opfordrede Gynther mig til at undervise i svømning igen, og det blev jeg ved med, til jeg fyldte 80 år
faktisk! Jeg havde også konkurrenceholdene i perioder. På et tidspunkt spurgte Gynther, om jeg ikke
kunne lave lidt underholdning til den årlige afslutning i Friluftsbadet, hvor der jo altid var stopfyldt med
forældre, som ville se, om deres børn havde lært at svømme. Gynther og jeg gik rundt og hængte balloner
op dernede, og til lejligheden fik jeg lavet et vandballethold. Nu om dage kalder man det
synkronsvømning. Det blev også senere et fast indslag til vores store juleafslutning i en propfyldt

svømmehal med de små svømmere, der bar Lucia-lyset rundt og sluttede af nede i bassinet, vi lavede så
vandballet, vandpoloholdet spillede en opvisningskamp, og der blev gøglet på vipperne. I gamle dage var
det Gynther selv, der hoppede rundt.” Grethe Kristensens hjem var gennem mange år et af klubbens faste
holdepunkter, hvor man efter træning lige skulle forbi til en gang franskbrød og frisklavet leverpostej.
”Jeg vidste som regel, at der var noget i gære, når jeg blev ringet op af de unge mennesker, og de
startede med et ”mor Grethe”, for så skulle der laves frikadeller og anden mad til et eller andet stævne
igen,” husker Grethe Kristensen. Både Gynther Schmidt og Grethe Kristensen er i dag æresmedlemmer
af klubben.

Vandpolokamp anno 1955. Målmanden nærmest er den eneste, der må stå på bunden og tage bolden med to
hænder!

En af klubbens første jyske mestre var den senere så kontroversielle kunstner Jens Jørgen Thorsen, der
gjorde sig godt, især som juniorsvømmer i favoritdisciplinen crawl. Grethe Kristensen husker ham, som
en rar dreng, der meget naturligt var et midtpunkt for sjov og ballade uden at være grov. Udspring
hentede også flere mesterskaber til trods for en tvivlsom anordning af en 3-meter vippe. Først med Hardy
Holck, der blev jysk mester i 1957, og siden Preben Lisbjerg, der blev dansk mester. Vandpoloholdet
hørte gennem flere år i 1980´erne til blandt de største i Danmark med hold repræsenteret i næsten alle
rækker, både med herre- og kvindehold. HSC´s herrer høstede sin bedste bedrift med en oprykning til
landets bedste række i 1984. ”Vilkårene var noget mere tilfældige i gamle dage”, fortæller den senere
formand for HSC Mogens Sørensen, ”med vandpolokampe, der blev afviklet i Struer havn, hvor kampen
midlertidigt måtte afbrydes på grund af brandmænd i vandet! Og svømmekonkurrencerne i Silkeborg, der
oprindeligt blev afholdt i de iskolde søer rundt om byen. Gode svømmeresultater og koldt vand hører
sjældent sammen!”

HSC Konkurrencesvømning mod nye højder
Konkurrencesvømmernes storhedsperiode kan især kædes sammen med træneren Flemming Poulsen, der
i 1979 blev ansat på fuld tid. Det kom til oprykning til den jyske 1. division for HSC´s herrer i 1980, og et

af holdets mest markante navne det år var
den 15-årige Bo Larsen, der blev udtaget
til Europamesterskaberne for juniorer. Op
til 1982 havde HSC´s bedste resultat ved
de danske seniormesterskaber været en
bronzemedalje, men dette år høstede man
både guld, sølv og en bronze udendørs til
henholdsvis Arne Sørensen i bryst og Bo
Larsen i butterfly. Efter at Flemming
Poulsen i 1983 blev dansk landstræner,
Pokalhøsten for HSC i de tidlige 1980´ere. På billedet ser
sideløbende med at han var træner i HSC,
man blandt andet Bo Larsen, Lone Larsen, Karsten
fulgte talrige udtagelser til de lokale
Kammer og Lars Sørensen.
svømmere til landsholdet. Det var sågar
på tale, at Holstebro skulle være udklækningsanstalt for danske svømmetalenter. En tanke, der først blev fulgt op mange år senere under det
såkaldte sportscollege-system, hvor man træner på eliteniveau og får en almindelige skoleundervisning
ved siden af. Klubbens første Danmarksmesterskab for hold kom i hus i 1984. De efterfølgende år var helt
i HSC´s tegn toppende i 1986 med 14 DM-titler ud af i alt 32 finaler og heraf syv danske rekorder! Det
lykkedes faktisk samme år også HSC af få en verdensmester i handicapsvømning ved Charlotte Heede.
Klubbens største aktiv var gennem flere år Arne Sørensen, der satte utallige danske rekorder i bryst. Han
kæmpede til trods for en stor lokal indsamling af mere end 50.000 sponsorkroner forgæves mod tiden til
det officielle udtagelseskrav til olympiaden i 1984. Gennem måneder kunne man følge indsamlingen på et
barometer i Dagbladet, men det glippede alligevel med at få formen til at toppe på det rigtige tidspunkt.
Bedre gik det fire år senere, hvor et af de absolutte højdepunkter i klubbens historie må være de fire
svømmere Pia Sørensen, Jan Larsen, Lars Sørensen og Christian Toft, der i 1988 kvalificerede sig til
olympiaden i Seoul i Sydkorea.
I dag gør tidligere HSC´ere sig stadig ud i den store verden. Den mangedobbelte danske mester Lars
Sørensen er i dag chef for elitesvømmerne under Danmarks Svømmeunion. Konkurrencesvømmernes
førsteholdstræner Flemming Poulsen blev landstræner for Danmark og siden hen også for Schweiz, og i
dag træner han blandt andet verdensmesteren Lotte Friis. Vandpolospilleren, den nu afdøde Kent
Sørensen, var gennem det seneste årti Danmarks højst rangerende internationale vandpolodommer.

Holstebro Svømme Club kampsang
"Nu ska´ vi alle ud at svømme"
Nu ska´ vi alle ud at svømme
Vi ta´r det hele som en leg
Vi springer i de stride strømme
og svømmer rundt som nogen lille bitte haj
og vi bli´r alle ellevilde
når vi hører fløjtens trille
Vi springer alle stor som lille
og svømmer bryst og crawl og ryg
Og I ka´ tro vi er styg`!
HSC SVØM

