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Forord
Herlufsholm Gymnastikforening, HG, blev

HG-familien består i dag af

stiftet den 29. september 1932 og kan således

tre elementer:

fejre 90 års jubilæum.

• HG stiftet i 1932 – hovedafdelingen rummer 11 underafdelinger

Meget er sket gennem de mange år – fra en

• Den selvejende institution Herlufsholm

enkelt klub i form af gymnastikafdelingen til i

Idrætscenter stiftet i 2012 – ejer og drifter

dag 11 afdelinger med 5.400 medlemmer un-

de fysiske rammer

der HG-paraplyen. Vi har meget at sige tak for

• HGV (HG’s Venner) stiftet i 1962 – byggede

til stifterne i 1932, og næppe nogen af dem

og ejede frem til 2012 de fysiske rammer

havde forestillet sig en udvikling, der kunne

og støtter i dag HG-afdelingerne

føre frem til det, som HG har udviklet sig til
gennem de 90 år. Og det gælder både på det

Samarbejdet mellem de tre spillere har altid

idrætslige område og med de fysiske rammer

fungeret fortrinligt, og det vil uden tvivl fort-

på et af Danmarks smukkest beliggende

sætte frem mod det helt store 100 års jubilæ-

idrætsanlæg i nærkontakt med Herlufsholm-

um i 2032.

skoven og Susåen.
HG udgav jubilæumsskrifter i forbindelse
Mange familier, ikke mindst fra Herlufsholm

med 50 års jubilæet i 1982 og 70 års jubilæet i

Sogn, har oplevet, at både tre og fire genera-

2002. Daværende ledere var skribenter.

tioner deltager og har deltaget i mange sunde
sportslige og sociale aktiviteter i HG. Og nok

Her ved 90 års jubilæet har vi været så heldi-

så vigtigt: Mange frivillige har ydet store og

ge, at mangeårigt HG-medlem og HG-støtte

små bidrag som sportslige ledere, bestyrel-

Mogens Lorentzen har taget imod opfordrin-

sesmedlemmer og bidragydere til de fysiske

gen om at skrive dette jubilæumsskrift. Med

rammer. Uden de mange frivillige er det ikke

Mogens’ baggrund som tidligere redaktør på

muligt at drive klubberne. Tak til de tusindvis

Sjællandske har han givet en journalistisk

af ledere gennem årene og stor tak for bidra-

vinkling, som adskiller sig fra de to forudgå-

gene til det, vi i mange år har kaldt HG-ånden.

ende skrifter.
God læselyst.

Flemming Jørgensen,
formand for HG’s hovedafdeling
August 2022
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Pigefodbolden sprudler i HG med en Academy Camp.
FOTO: JAN JENSEN, SJÆLLANDSKE MEDIER

Fremtiden er sikret for HG. Søskendeparret Malou og
Malte Skab er aktive håndboldspillere og svømmere.
FOTO: MOGENS LORENTZEN
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HG er klar til fremtiden
HG er i topform. Vi har aldrig været flere med-

bankelev i den daværende Haandværkerban-

lemmer, og vi har et fantastisk idrætsanlæg.

ken i Næstved.

Med en smuk beliggenhed ved Susåen og
Herlufsholmskoven.

- Jeg skulle på skole de to aftener, hvor der
var træning, så jeg stoppede med at træne.

Flemming Jørgensen, formand for HGs hoved-

Der var ikke tid. Men en bankkollega spillede

afdeling gør status i forbindelse med, at HG fyl-

på et serie 4-hold i Kongsted, og der kunne

der 90. Med over 5.000 medlemmer er det Syd-

jeg være med om søndagen uden at træne.

sjællands største idrætsforening

Det var alletiders, når vi vandt. Og nøjagtigt

Idrætsfaciliteterne er veltrimmede, og der er

lige så sjovt, når vi havde tabt, husker Flem-

masser af engagerede ledere og trænere i det

ming Jørgensen.

store fællesskab omkring Herlufsholm Gymnastikforening. Det officielle navn på HG.

Det var lidt af en tilfældighed, der satte ham i
gang med leder-gerningen i HG. Sammen

Formanden erkender, at frivillige og foræl-

med sønnerne Steen og Henrik tog han til

dreengagement er fundamentet i foreningen,

træning. Steen var syv år og gammel nok til at

der samles omkring det lidt udefinerlige be-

være på holdet, men Henrik var kun seks år.

greb HG-ånden.

Derfor måtte far og søn selvtræne bag et af

- Det er svært at forklare, hvad HG-ånden er.

målene.

Men det er noget med, at der er plads til alle
uanset talent. Vi vil gerne vinde, men det er

- Så spurgte træneren, om jeg ikke kunne

ikke det vigtigste. Vi vil også elite, men det

hjælpe med at træne. Jeg sagde ja, men på

må ikke ske på bekostning af bredden, siger

den betingelse, at Henrik, som ikke var gam-

Flemming Jørgensen.

mel nok, også kunne spille med. Det blev accepteret, og jeg sagde ja til at være med. Næ-

- Han startede med at spille fodbold i 1953, da

ste træningsaften mødte “træneren” op i

han var 11 år. Og betegner sig selv om en sli-

habit, og sagde at jeg stod for træningen.

der, der ikke var det største talent. Men ambi-

Hans opgave var at skaffe trænere, fortæller

tionerne førte Flemming Jørgensen til nabo-

Flemming Jørgensen.

erne NIF, hvor det lykkedes at tilkæmpe sig en
plads på 1. ynglinge.

Fodbold på pause

Blev svømmeformand
Han fortsatte med være fodboldtræner indtil
de to sønner startede med at svømme. Far-

Fodboldkarrieren blev dog delvist sat på pau-

mand fulgte med og blev formand for svøm-

se, da Flemming Jørgensen startede som

meafdelingen. Faktisk i to perioder. Siden
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Kunstgræsanlægget indvies i 2015 med en fodboldkamp mellem Næstved Byråd og HGs damehold. Borgmester
Carsten Rasmussen, Helge Adam Møller og Karsten Nonbo kæmpede men tabte.
FOTO: JENS WOLLESEN SJÆLLANDSKE MEDIER

1995 har Flemming Jørgensen været formand

opgaver. Det er heller ikke så nemt som

for HGs hovedafdeling, og er dermed den

tidligere, at skaffe frivillige til at køre til stæv-

længst siddende HG-formand i klubbens

ner og kampe. Mange forældre har en for-

90-årige historie.

ventning om, at klubben klarer det hele.

Formanden glæder sig over, at HG i modsæt-

- HG-ånden er under pres. Det er frygteligt

ning til mange andre klubber har stigende

dyrt, at have eliteafdelinger. Men der skal

medlemstal. Coronaen har været hård ved

være forståelse for, at uden bredde ingen eli-

mange idrætsforeninger.

te. Udfordringen er at skaffe frivillige og penge, siger Flemming Jørgensen, der glæder

- Jeg glæder mig over, at vi i vores 11 afde-

sig over, at der endnu ikke betales honorar til

linger har tilbud, som medlemmerne kan

medlemmer af hovedbestyrelsen.

bruge. Det går godt i HG, konstaterer formanden.

- Hvis man skal have penge for at sidde i HGs
hovedbestyrelse, så er jeg væk, fastslår han.

Udfordringer forude
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Men er også bevidst om, at der er udfordrin-

Samarbejde

ger i horisonten. Det bliver stadig vanskelige-

Udviklingen betyder, at der er et bredt samar-

re at skaffe frivillige til bestyrelse og træner-

bejde mellem byens to store idrætsforenin-

Sponsorsvøm i Herlufsholms svømmehal, som sandsynligvis erstattes af et nyt kommunalt svømmeanlæg i
Næstved.
FOTO: SJÆLLANDSKE MEDIER

ger HG og NIF. Flemming Jørgensen finder

Ventelisten er skrumpet i forbindelse med,

det naturligt, at de to foreninger arbejder

at prisen på at være medlem er steget, og

sammen for at styrke eliten. Foreløbig er

skolereformen betød længere skoletid for

håndbold, badminton, svømning og kvinde-

eleverne.

fodbolden lagt sammen.
- Det synes jeg er fint. I fodbold har det jo i

Hemmeligt kup

mange år fungeret på den måde, at særlige

Flemming Jørgensen kan kun komme i tanke

talenter i HG helt naturligt fortsatte deres ud-

om en dårlig oplevelse i årene som HG-for-

vikling i NIF. Men jeg tror ikke, at der vil ske en

mand. Den handler om ombygningen af Her-

egentlig sammenlægning af HG og NIF. Men

lufsholm Stadion. Alle afdelinger blev spurgt,

samarbejde er godt, og det vil også øge mu-

og accepterede, at bane et blev til bold- og

lighederne for at skaffe sponsorer, siger

bevægelsesområde. Godt nok foretrak fod-

Flemming Jørgensen.

boldafdelingen en anden placering, hvis det
var muligt. Men alle sagde god for projektet.

Han glæder sig over, at HG har været god til at

Også fodboldspillerne.

tilpasse sig. Og især er han tilfreds med, at
HG startede fritidsklubben. Han kalder det sit

- Vi undersøgte alternative placeringen, men

hjertebarn. For år tilbage var der en meget

det kunne kun ligge på stadion. Så det blev re-

lang venteliste for at få en plads i klubben.

sultatet, siger Flemming Jørgensen.
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Byggeudvalget præsenterer halprojektet på Herlufsholm Idrætscenter.
Fra venstre Steen Petersen, Philip Green, Flemming Jørgensen, Knud Risager og Hans Nikolajsen.
FOTO: JENS WOLLESEN SJÆLLANDSKE MEDIER

Borgmester Carsten Rasmussen og formanden for Herlufsholm Idrætscenter Hans Nikolajsen glæder sig over
den nye hal ved indvielsen i 2013.
FOTO: THOMAS OLSEN SJÆLLANDSKE MEDIER
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Formanden for byggeudvalget Steen Petersen, da der blev taget første spadestik til halbyggeriet i september 2012.
FOTO: JENS WOLLESEN SJÆLLANDSKE MEDIER

Da så projektet skulle sættes i gang prøvede

samlet penge. Gymnasterne holdt loppemar-

fodboldafdelingen at vælte bestyrelsen og

ked, spillede banko og kastede 750.000 kro-

formanden.

ner i en springgrav, mens fodboldafdelingen
kom med en halv million kroner til kunstgræs-

- De forsøgte et kup. Det år kunne jeg godt

banen.

have undværet. Det gav en dårlig stemning.
Det gjorde ondt, at sådan noget skulle ske i

- Vi skal hele tiden vedligeholde og udvikle vo-

HG, hvor der ellers er ro og fordragelighed. Vi

res dejlige idrætsanlæg. Og der er et stort øn-

gjorde alt for at det skulle være en demokra-

ske i fodboldafdelingen om at få en kunst-

tisk beslutning. Fodboldafdelingen sagde ja,

græsbane mere, siger Flemming Jørgensen.

men prøvede et hemmeligt kup, som ikke lykkedes, siger Flemming Jørgensen. Og kon-

Om et par år står en ny stor svømmehal fær-

staterer, at nogle af modstanderne af bold-

dig, og HGs gamle svømmehal lukker. Der er

og bevægelsesanlægget nu er ivrige brugere.

ikke taget stilling til, hvad der skal ske med
svømmehallen, der i virkeligheden er et over-

I dag er striden bilagt og samarbejdet mellem

dækket friluftsbad.

fodbold, de øvrige afdelinger og hovedafdelingen fungerer perfekt.

Det vil gøre ondt at rive svømmehallen ned,
men det er nok den sandsynlige udgang. Klor

Nye anlæg

og salt har påvirket bygningen i mange år, så
jeg tror, at vi er heldige, at den har holdt i så

Herlufsholm Idrætscenter er udbygget. Der

mange år, mener HG-formanden.

er faktisk ikke plads til mere. Meget er skabt

Og tilføjer, at foreningen er i topform til frem-

med frivillig arbejdskraft. Og afdelingerne har

tiden - og et forestående 100 års jubilæum.
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Herlufsholm Hallen blev opført af frivillige. Her er det Arthur Andersen, Keld Olsen og Jørgen Nielsson, der er på
toppen med udsigt over banelegeme og idrætsanlæg.
FOTO: HG

Herlufsholm Hallen opføres af frivillig arbejdskraft. Foto fra 1962.
FOTO: HG
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Præsten satte gang
i udviklingen
Præsten med håndbajeren, venskaber, sund-

len, aktivitetsområdet Bold og Bevægelse

hed og masser af frivillige. Det er fundamen-

samt fodboldbanerne.

tet og nøgleord i Herlufsholm Gymnastikforening. Foreningen blev stiftet i 1932, men der

Men tilbage til præsten.

skulle gå næsten 30 år før foreningen blev

Krarup-Hansen stod i spidsen for, hvad der er

rigtig kendt. Landskendt.

betegnet som Danmarks største selvbygger-

Og det skete, da Herlufsholms populære

projekt. Opført i 1961-62.

præst Vagn Krarup-Hansen blev fotograferet
med en håndbajer i forbindelse med rejsegil-

Den imponerende hal blev opført af frivillige,

de på Herlufsholm-Hallen.

og den indstilling har siden starten i 1932 været nerven i Herlufsholm Gymnastikforening.

Ingen kunne drømme om at beskylde præsten

Du tilbyder din arbejdskraft. Venskaber og

for at være drikfældig, men hans omsorg for

oplevelser er lønnen.

sine medmennesker og sognets beboere var
altfavnende. Ikke mindst ungdommen optog
ham meget.

Sammenhold og fællesskab
Birgit Hansen, 88 år, var en af de frivillige, der

Men mulighederne og faciliteterne var ikke så

hjalp på byggepladsen med at rydde op efter

store.

håndværkerne. Lave kaffe og bare gøre nytte.
En af opgaverne var om aftenen, at tømme

Der blev spillet fodbold på græsbanerne mel-

indsamlingsbøssen for penge, der blev afle-

lem Susåen og jernbanen. Gymnaster og bad-

veret til Krarup-Hansen.

mintonspillere benyttede gymnastiksalene
på områdets to skoler i Lille Næstved og Ny

- Jeg havde fået arbejde på sygehuset, og var

Holsted.

lige flyttet til Næstved. Kendte ikke et øje, da
jeg fik et tip om, at der var gang i et stort byg-

HGV blev dannet
Venneforeningen HGV blev dannet med det

geprojekt med mange frivillige. Der kan du
lære nogen af kende, sagde en arbejdskollega
til mig, fortæller Birgit Hansen.

formål at støtte HGs afdelinger og de mange
medlemmer. Og i dag er Herlufsholm Idræts-

Det var tiden før computere og mobiltelefo-

center en selvejende institution som står for

ner. - Jeg husker, at nogle gange kom præ-

driften af Herlufsholm-Hallerne, svømmehal-

stens kone og sagde “nu er du altså nødt til at
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HG Atletik havde en gylden periode i 1970erne. Her er et firkløver, der deltog i stafetløb i Fælledparken i København. Fra venstre Peter Gylling, Ralf Petersen, Morten Nøddebo, Karl Aage Søltoft og Claus Møller.
FOTO: HG

Christina Skov – HGs badmintonlegende.
Billedet er fra 1999.
FOTO: LEO GRØNDAL SJÆLLANDSKE MEDIER
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komme hjem og tage telefonen”, husker Birgit

Halprojektet er et godt eksempel på HG-ån-

Hansen, der siger om Krarup-Hansen, som

den. Omkring hundrede frivillige med den dy-

hun blot kalder Præsten:

namiske sognepræst i spidsen mødte op ef-

- Han var en pragtfuld mand. Fuldstændig på

ter arbejde for at bygge Herlufsholm-Hallen.

bølgelinje med alle. Han var en i gruppen, men

Mange af de frivillige havde i øvrigt nogle år

også ham man gik til, hvis der var problemer.

tidligere været med til at anlægge Herlufs-

Det var en fantastisk tid, som jeg husker til-

holm Friluftsbad. Dem, der var med, husker

bage på med meget stor glæde. Arbejdet med

det stadig. Og mange har siden været aktive i

halbyggeriet gav et stort sammenhold og fæl-

foreningens afdelinger. Og deres børn og bør-

lesskab.

nebørn er fulgt efter.

Den store sparebøsse

Samlede sten før træningen

Birgit Hansen husker den snedker-fremstille-

Næstveds tidligere borgmester Henning Jen-

de sparebøsse, der stod ved byggepladsen.

sen husker sin barndom som fodboldspiller i

Alle kunne lægge et bidrag - stort eller lille. Og

HG.

om aftenen blev den tømt.

- Før træningen blev vi sat til at samle sten på
banen, og når vi var færdige med at spille

Den pensionerede sygeplejerske og HG-frivil-

skulle vi bære materialer til opførelsen af

lig fortæller:

Herlufsholm Hallen. Det fortæller noget om

- Alle lagde penge i sparebøssen. Nogle af by-

indstillingen i HG, siger Henning Jensen, der

ens kendte og velhavende personer gik aften-

sportsligt gjorde sig mest bemærket som

tur, og lagde penge i. En gang talte vi beløbet

håndboldspiller.

til over 9.000 kroner. Det var mange penge i
1961, så da jeg afleverede pengene til Præsten, spurgte han “hvem har dog besøgt os i
dag?”

Birgit Hansen var med til at bygge Herlufsholm
Hallen. - Som tilflytter til Næstved var det en god
måde at få venner, siger hun.
FOTO: MOGENS LORENTZEN
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Danmarks-Stafetten var i mange år et kæmpehit med langt over 1000 løbere og efterfølgende socialt samvær
på Herlufsholm Idrætsanlæg. Billedet er fra 2015.
FOTO: HELLE HANSEN SJÆLLANDSKE MEDIER

Starten på Herlufsholm Gymnastikforening

Navnet var Herlufsholm Sogns Gymnastikfor-

var ydmyg. Herlufsholm Sogn var den gang

ening. Senere er “Sogns” sløjfet i navnet. Kon-

nærmest en landkommune styret af et sog-

tingentet blev fastsat til 50 øre om måneden, og

neråd - og nabo til Næstved med byråd, et

et engangsindskud på 50 øre. Det blev beslut-

større budget og to store idrætsforeninger -

tet, at arbejdsløse ikke skulle betale indskud.

NIF og Næstved Boldklub.
For mange er det en livsstil at være medlem

Gik fra hus til hus

af HG. Nogle møder op to-tre gange om ugen
til gymnastik, fodbold eller badminton. Og

Men Herlufsholm havde ingen større idræts-

måske gjorde deres forældre det samme - og

foreninger. Det skulle der gøres noget ved.

nu også børn og børnebørn.

Vejmand Lars Poulsen tog initiativ til at starte
en forening i Herlufsholm Sogn. Han gik nær-
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mest fra hus til hus for at hverve medlemmer,

Hannes 70 år med gymnastik

og det lykkedes at samle nok til at stifte en

Og blandt de meget trofaste er Hanne Mikkel-

forening den 29. september 1932.

sen. Hun begyndte at gå til gymnastik i 1952.

Hanne Mikkelsen har været HGer i 70 år.
FOTO: MOGENS LORENTZEN

Det foregik i Lille Næstved Skoles gymnastiksal og den kendte idrætsleder Grethe Madsen
var instruktør. Hun var desuden en dygtig
badmintonspiller, og det samme var hendes
børn Peter og Birgit.
Hanne Mikkelsen, 81, har været HGer i 70 år,
og går stadig til gymnastik en gang om ugen.
Desuden er hun medlem af bestyrelsen og
formand for bankoforeningen Spilleladen.
- I min alder er det sociale det vigtigste. Jeg
nyder gymnastiktimen hver mandag formiddag. Og den første mandag i måneden har vi
kaffe med. Og ordner verdenssituationen, bemærker Hanne Mikkelsen.

I 1933 startede håndboldafdelingen og året
efter kom badminton på programmet.

- Jeg har vanvittig mange gode oplevelser og
livslange venskaber, siger Hanne Mikkelsen.

Efter anden verdenskrig steg interessen for

Og prøver at sætte ord på begrebet HG-ånden.

at dyrke idræt, og allerede i 1945 startede atletikafdelingen i HG og i 1950 kom fodbold på

- Jeg kan ikke definere, hvad HG-ånden er.

programmet. Svømmeafdelingen, som er

Men jeg mærker den. Jeg tror, at det er noget

klubbens største, blev startet i 1957, mens

med sammenhold og at alle hjælper alle. Fæl-

hockey kom på programmet i 1964.

lesskab. Det er også indstillingen, at vi ikke gør
noget, før pengene er der. Vi ønsker ikke at

I 1969 startede vægtløfterne og to år senere

komme i bundløs gæld. Så hellere vente et år

kom orienteringsafdelingen til.

eller to. Og holdningen er, at du skal yde en indsats for at få noget, siger Hanne Mikkelsen, der
stadig husker husstandsindsamlingen for at

Fitness i kursuscenter

skaffe penge til det første halbyggeri.

Fornyelse og udvikling med respekt for traditionerne er vigtige værdier for HG. Hastværk

Det startede med gymnastik

er til gengæld et sjældent ord. Derfor var der
også et langt tilløb til det nyeste skud på

Det første år var der kun gymnastik på pro-

stammen af tilbud: Fitness-afdelingen. Ind-

grammet og det foregik i Ny Holsted Skoles

rettet i de lokaler, der tidligere blev benyttet

sportshal – siden blev der også tilbudt hold på

som kursuscenter. Efter i årevis at have ført

Lille Næstved Skole.

en hensygnende tilværelse.
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Stafet For Livet 2019 på Herlufsholm Stadion.
FOTO: HELLE HANSEN SJÆLLANDSKE MEDIER

HG Fitness er nyeste afdeling.
Fra venstre daglig leder Pia Knorr,
instruktør Helle Roested og formand Annette Østerkjærhuus.
FOTO: MOGENS LORENTZEN
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Indianerne var piger fra 5-6 år der deltog i gymnastikafdelingens forårsopvisning i 2012.
FOTO: JAN JENSEN SJÆLLANDSKE MEDIER

Lokalerne blev næsten ikke brugt og derfor

- Jeg er tiltalt af forenings-baseret fitness,

opstod ideen om, at indrette et fitness-cen-

siger hun.

ter, der naturligvis skulle drives som de øvrige
HG-afdelinger. Med masser af frivillig arbejdskraft. Forenings-baseret og bygget på

Klublokaler til alle

ideen om, at der skal ikke tjenes penge på at

I dag er Herlufsholm Gymnastikforening et

dyrke motion.

aktivt klubtilbud med moderne faciliteter
smukt beliggende ved Susåen og Herlufs-

Midt under corona-restriktionerne i vinteren

holmskoven. To idrætshaller, fodboldbaner

2021-22 blev HG Fitness så småt startet. Og

med kunstgræs og et udendørs fritidsanlæg

det viser sig at være en god ide. Medlemmer-

med atletikbaner og motions- og legeredska-

ne strømmer til, og i respekt for HG-ånden

ber. Desuden en svømmehal, et fitnesscenter

arbejder de fleste instruktører gratis. Og

og alle afdelingerne har klublokaler.

blandt instruktørerne er lægen og orienteringsløberen Helle Roested, der har mere end

Siden årtusindskiftet har der været fart på ud-

50 års samliv med HG. Ud over at være skarp

viklingen. Under den inititivrige HGV-formand

orienteringsløber har hun været formand for

Hans Nikolajsen er der blandt andet bygget

afdelingen, hvor hun stadig er aktiv. Og nu

idrætshal, udvidet klubhus, indrettet bold- og

også i fitness-afdelingen.

bevægelsesanlæg og anlagt kunstgræsbaner.
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Det var en folkefest, da HG stod for afviklingen af
Royal Run med næsten 12.000 deltagere. Blandt
dem Pia Galle og Bodil Elgaard Andersen.
FOTO: MOGENS LORENTZEN

HGs fritidsklub er en kæmpesucces. Den

blev landskendte. Mogens Hansen kom på

startede med 40 børn og er siden støt vokset

landsholdet, mens Peter Bonde har været

til 110 børn i alderen 10-14 år. Og rigtig mange

landstræner Morten Olsens højre hånd. Og

børn har fået deres første kendskab til idræt,

desuden med succes træner for Næstved

motion og sund levevis i fritidsklubben.

Boldklubs divisionshold.

HG har plads til alle

Danske mestre

HG er som udgangspunkt en breddeklub. Der

Atletikafdelingen har stort set været ene om

skal være plads til alle uanset sportsligt ni-

at vinde danske mesterskaber til HG. I en gyl-

veau. Et godt eksempel på, at det vigtigste er

den periode i slutningen af 1960erne og

at deltage, er HGs månedlige motionsløb Her-

1970erne blev det til adskillige danske me-

lufsholmløbet. I hundredevis af motionsløbe-

sterskaber, danske rekorder og det var almin-

re i alle aldre møder op den første søndag i

deligt med HGere på atletiklandsholdet. Det

måneden og “løber rundt om åen”. Fem eller

var navne som Steen Petersen, Connie og

10 kilometer.

Karl Aage Søltoft og Birthe Kofoed, der gav
HG plads i avisernes sportsreportager.

Samvær og deltagelse er vigtigere end me-
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daljer. Og ikke mindst i fodboldafdelingen har

Atletikafdelingen har nu taget motion og tri-

der været stolthed over, at blive betegnet

atlon med i navnet. Og mængden af motioni-

som en talentfabrik. Adskillige gode fodbold-

ster er vokset i takt med, at det er blevet al-

spillere er startet i HG. Blandt de kendte nav-

mindeligt at løbe. Også langt. HG har hvert år

ne er Mogens Hansen og Peter Bonde, der

mange deltagere med i de store maratonløb

Formanden for kultur- og demokratiudvalget i Næstved Kommune, Linda Frederiksen (S) klippede snoren og
indviede det nye multianlæg i 2020.
FOTO: ANDERS OLE OLSEN SJÆLLANDSKE MEDIER

rundt om i Europa, og naturligvis i Køben-

på halgulv, fodboldbaner og i svømmehaller.

havn. Og flere hundrede løbere møder op til

Lokalopgør og arvefjender er ord, der har væ-

de månedlige Herlufsholmløb, hvor det vig-

ret brugt. Og selv om der har været mange

tigste er at deltage.

intense opgør om at vinde bymesterskabet,
så har udviklingen også ført til samarbejde.

Og det var atletikafdelingen, der var tovholder
på Royal Run, der blev afviklet i 2022 med del-

Håndbolden lagde for, og siden er både svøm-

tagelse af kronprinsesse Mary. En folkefest

merne og badmintonspillerne gået sammen.

med 11.956 løbere og rigtig mange HGere som

Målet er at hæve det sportslige niveau.

frivillige hjælpere.
Nyeste samarbejde handler om kvindefodbold,
HGs vægtløftere markerede sig på den natio-

hvor Næstved-HG stiller op i landets næstbed-

nale scene med Peter Vintersborg som det

ste række. I øvrigt med udenlandske spillere,

dominerende navn. Han vandt adskillige me-

som er på kontrakt. Så nye tider er på vej.

sterskaber, og var sammen med Peter Petersen og Leiff Hansen blandt de stærke navne i
vægtløftningsafdelingen.

Fremtiden sikret
Og fremtiden for HG er sikret. Masser af børn

Samarbejde med NIF

er aktive og bakkes op af forældre, der med
glæde deltager som trænere, ledere eller

Gennem årene har NIF og HG været Sydsjæl-

bare hjælpere til stævner og kampe. Sådan

lands største idrætsforeninger. Og der dystes

gør man i HG.
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HG Orientering arrangerer byløb i Næstved 2022.
FOTO: HELLE HANSEN SJÆLLANDSKE MEDIER

Ni-årige Malte startede med at svømme, da

renceholdet, og træner tre gange om ugen. Er

han var bare tre måneder. Og naturligvis fulg-

stolt når han konstaterer, at han svømmer

tes med mor og far - Dorthe og Henrik Skab.

400 meter på 10 minutter. Og det er fedt at

Storesøster Malou, 12 år, er også aktiv HGer.

deltage i stævner og træningssamlinger med
kammeraterne.

- Jeg vil gerne på landsholdet i håndbold. Jeg
har spillet fire-fem år og er meget glad for

- Og alle passer på hinanden. Man føler fak-

kammeratskabet i klubben. Mine venner spil-

tisk, at det er en stor familie, siger Dorthe

ler også, og vi har det sjovt. Det er dejligt, at vi

Skab, der helt naturligt stiller op som hjælper,

kan være sammen, siger Malou, der træner

når der er behov hos svømmerne eller i hånd-

mindst to gange om ugen og spiller kamp i

boldafdelingen.

weekenden.

- Er det ikke sådan man gør i HG, siger Dorthe
Skab.

Hendes store forbillede er Nykøbing Fal-

Og bekræfter, at HG-ånden lever i bedste vel-

ster-spilleren Christina “Mulle” Kristiansen.

gående.

- Jeg har set hende spille flere gange. Hun er

HG fylder 90 år, men trods de mange år er der

god, siger Malou. Og farmand konstaterer

i foreningen den nødvendige fokus på at ud-

tørt: “Mulle er hende med tatoveringerne”.

vikle et i forvejen stærkt idrætsprojekt. Der
er den nødvendige lyst til fornyelse og handle-
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Malte glæder sig over, at der er et godt fælles-

kraft, som styrer HG frem mod 100 års jubi-

skab blandt svømmerne. Han er nu på konkur-

læet.

Tidslinje
1932

1957

Herlufsholm Sogns Gymnastikforening stif-

Svømmeafdelingen stiftes.

tes 29. september. Ved starten var der cirka
200 medlemmer. Alle gymnaster. 1952 blev

1957

navnet ændret til det nuværende Herlufs-

HG fejrer 25 års jubilæum med et med-

holm Gymnastikforening.

lemstal på cirka 1000.

1933

1964

Håndboldafdelingen stiftes.

Hockeyafdelingen (floorball) stiftes.

1934

1964

Badmintonafdelingen stiftes.

Bueskydningsafdeling stiftes – og lukker

1944

efter bare tre år.

Ny struktur i foreningen, der fremover be-

1969

står af en hovedbestyrelse og en række

Vægtløftningsafdelingen stiftes.

afdelinger. Stort set samme organisering
som i dag.

1945
Atletik og Motion stiftes.

1950
Stadion med fodboldbane og atletikbaner
anlægges.

1951
Fodboldafdelingen stiftes.

1952
Herlufsholm Gymnastikforenings Venner -

1971
Orienteringsafdelingen stiftes.

1957
HG fejrer 25 års jubilæum med et medlemstal på cirka 1000.

1957
Friluftsbadet tages i brug. Opført af frivillige.

1962
Herlufsholm Hallen indvies. Opført af frivillige.

HGV - bliver oprettet som støtteforening.

1970

Og foreningen har ansvaret for driften af

Kursuscentret med indretning af skydeba-

idrætsfaciliteterne til 2012, hvor Herlufs-

ner i kælderen tages i brug. Kursuscentret

holm Idrætscenter stiftes som en selv-

er her i jubilæumsåret ombygget til fitness-

ejende institution.

center.
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1972

2012

Friluftsbadet overdækkes og tages i brug

Den selvejende institution Herlufsholm

som svømmehal. Og netopl her i 50-året

Idrætscenter stiftes og overtager driften

for indvielsen som svømmehal er fremti-

af idrætsfaciliteterne fra HGV.

den usikker. De mange år, fugt og klor har
været en hård cocktail for den populære

2013

svømmehals konstruktioner. Bygningens

Den nye Herlufsholmhal med gymnastik-

fremtid er højest usikker og i perioder har

anlæg og mødelokaler indvies.

svømmehallen være lukket.

1979

HG kunstgræsbane indvies med en show-

Herlufsholm Stadions atletikbaner bliver

kamp mellem Næstved byråd og HGs 1.

udstyret med kunststofbelægning.

divisions damer.

1985

2020

HG rykker over på den anden side af Herlufs-

Herlufsholm Stadion indvies som Bold og

holm Allé og indvier banerne på Sønder-

Bevægelses-anlæg.

dræsset.

1995
Fritidsklubben stiftes.

1998
Det ombyggede og udvidede klubhus på
stadion tages i brug.

2002
HG og HGV fejrer henholdsvis 70 og 50 års
jubilæum med en håndboldkamp mellem
HG og NIF. PÅ HG-holdet er blandt andre
Næstveds daværende borgmester Henning
Jensen.

2007
HG fylder 75 år og formand Flemming Jørgensen konstaterer, at foreningen har
over 4000 medlemmer i 10 afdelinger.
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2015

2021
Kursuscentret ombygges til fitness-center, der tages i brug omkring årsskiftet.
og HG Fitness etableres som klub og ny
afdeling

2022
HG fylder 29. september 90 år med et
rekordstort medlemstal over 5.000.

Formænd/Halinspektører
Formænd for Herlufsholm Gymnastikforenings hovedbestyrelse
1932 - 1933

Ejner Pedersen

1971 - 1977

Poul Nielsen

1933 - 1950

Lars Poulsen

1977 - 1981

Knud Risager

1950 - 1954

Gynter Artmann

1981 - 1992

Johannes Kristensen

1954 - 1962

Kaj W. Andersen

1992 - 1995

Ole Madsen

1962 - 1971

Hans Jacob Jensen

1995 -

Flemming Jørgensen

Formænd for HGV - Herlufsholm Gymnastikforenings Venner,
der indtil 2012 stod for driften af idrætsfaciliteterne i Herlufsholm.
1952 - 1954

Knud Hansen

1982 - 1987

Ib Jørgensen

1954 - 1960

Hans Andersen

1987 - 1991

Børge Rasmussen

			

Victor Rasmussen

1991 - 1992

Poul Nielsen

			

Hans Aage Andersen

1992 - 2003

Jørgen Risager

1960 - 1974

Ib Jørgensen

2003 - 2005

Svend Nielsen

1974 - 1982

Poul Nielsen

2005 -

Hans Nikolajsen

Formænd for den selvejende institution Herlufsholm Idrætscenter
2012 - 2021

Hans Nikolajsen

2021 -		

Michael Kristiansen

Halinspektører på Herlufsholm Idrætscenter
1962 - 1993

Jørgen Nilsson

2007 - 2022

Philip Green

1993 - 2007

Teddy Bonde

2022 -		

Jan Mandrup Jacobsen
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HGV-prisen
HGV-prisen tildeles en person, der har gjort en særlig indsats i HG.
Følgende har modtaget HGV-prisen:
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1966

Egon Alfred Persson
(Vægtløftning)

1983

Leiff Hansen
(Vægtløftning)

1967

Steen Petersen
(Atletik)

1984

Jørgen Søe
(Fodbold)

1968

Karl Aage Søltoft
(Atletik)

1985

Egon Jensen
(Svømning/vandpolo)

1969

Ole Bøchmann
(Håndbold)

1986

Ib Jørgensen
(HGV)

1970

Harry Nielsen
(Hockey)

1987

Kristina Jensen
(Gymnastik)

1971

Lizzie Andersen
(Håndbold)

1988

Ralf Petersen
(Atletik)

1972

Birthe Kofoed
(Atletik)

1989

Per Svenningsen
(Fodbold)

1973

Arne Larsen
(Fodbold)

1990

Jacob Sloth
(Vægtløftning)

1974

Connie Søltoft
(Atletik)

1991

Birgit Nielsen
(Atletik)

1975

Per Jensen
(Fodbold)

1992

Bent Børsting
(Orientering)

1976

Anne Olsen
(Gymnastik)

1993

Jannie Jørgensen
(Håndbold)

1977

Lisbeth Kristensen
(Badminton)

1994

Annika Dahlsten
(Gymnastik)

1978

Frode Jørgensen
(Vægtløftning)

1995

Niels Christiansen
(Fodbold)

1979

Johannes Kristensen
(Badminton)

1996

John Ipsen
(Damefodbold)

1980

Tina Jannerup
(Gymnastik)

1997

Minna Jensen
(Badminton)

1981

John Poulsen
(Hockey)

1998

Otto Jacobsen
(Gymnastik)

1982

Stig Nedergaard Jensen
(Håndbold)

1999

Henrik Hansen
(Fritidsklubben)

Der var blomster til Flemming Jørgensen, da han modtog HGV-prisen. Flemming Jørgensen har været formand
for hovedafdelingen siden 1995.
FOTO: MOGENS LORENTZEN

2000

Leif Nielsen
(Atletik)

2011

Anne Østerkjærhus og Stig Nielsen
(Atletik)

2001

Alex Petersen
(Vægtløftning)

2012

Benny Clausen
(Orientering)

2002

Søren Thommassen/Karsten Keis
(Svømning/Vandpolo)

2013

Jette Mignon
(Gymnastik)

2003

Jørgen Risager
(HGV)

2014

Flemming Jørgensen
(Hovedafdelingen)

2004 Knud Risager
(Fodbold)

2015

Christina Skov
(Badminton)

2005

Søren Lorentzen
(Badminton)

2016

Monica Mikkelsen
(Atletik)

2006

Tenna Pasciak
(Gymnastik)

2017

Jens-Erik Petersen
(Fodbold)

2007

Kim og Dorthe Jensen
(Gymnastik)

2018

Janne Jensen
(Atletik)

2008

Per Larsen og Bjarne Boesgaard
(Fodbold)

2019

Svend-Erik Munck
(Orientering)

2009

Stefan Jensen
(Badminton)

2020

René H. Sørensen
(Atletik)

2010

Hanne Mikkelsen
(Hovedafdelingen)

2021

Lene Dueholm
(Fritidsklubben)

25

Efterskrift
90 år er ikke et jubilæ-

og i fremtiden. Minder, oplevelser og venska-

um. En fødselsdag men

ber fylder i livets bagage.

ikke en dag, der skal
have et jubilæumsskrift.

Derfor kunne jeg ikke sige nej til at dykke ned

Gem kræfterne til 100

i historiens album. Og det har været en stor

års jubilæet.

glæde at opleve den begejstring, respekt,
glæde og taknemmelighed man møder, når

Det var min spontane

HG er på dagsordenen.

reaktion, da Flemming
Jørgensen spurgte, om jeg ville skrive et jubi-

Jeg har forsøgt at fortælle lidt af HGs lange hi-

læumsskrift til HGs 90 års jubilæum.

storie og at sætte fokus på fremtiden. HG er et
stærkt brand og et sammenhold, der styrer sik-

I langt over halvdelen af de 90 år har HG været

kert mod den næste store markering - 100 år.

en større eller mindre del af min og familiens
hverdag. Min kone, to drenge og jeg har nydt

Jeg håber, at jeg med 90 års-markeringen er

de mange timer med gymnastik, atletik,

med til at føre stafetten frem mod den store

svømning og badminton. HG er der bare. Nu

fest i 2032.

God læselyst.
Mogens Lorentzen
september 2022.

Peter Knapmann tog den første runde på HGs forhindringsbane.
FOTO: ANDERS OLE OLSEN SJÆLLANDSKE MEDIER
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HG 1932 – 2022

HG’S 90 ÅRS JUBILÆUM
90 ÅRS JUBILÆUM 30. SEPTEMBER 2022

PROGRAM PÅ JUBILÆUMSDAGEN
15.00
Åbning
15.15
Formand for HG’s hovedafdeling Flemming Jørgensen
15.25
Borgmester Carsten Rasmussen
15.45
Fodbold-jubilæumskamp mellem Næstved Byråd og HG på kunstgræsbanen
16.15
Præsentation af HG-afdelingers aktiviteter
18.00
Afslutning
HG byder på forfriskninger og alle er velkomne
i Herlufsholm Idrætscenter på dagen
HGs 11 AFDELINGER
Svømning · Fodbold · Gymnastik · Fitness · Håndbold · Badminton
Atletik/triatlon/motion · Orientering · Floorball · Vægtløftning · Fritidsklub

