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Bestyrelsesformand
John Meldgaard Nielsen

NYT FRA
BESTYRELSEN
SOMMERFESTEN
- UGE 24 2017
Vi i bestyrelsen glæder os rigtig meget til
at byde alle velkommen til årets sommerfest. Vi håber at vejret tilsmiler os igen i år,
så vi vil se ligeså mange og gerne flere af
byens borgere og udefrakommende til en
hyggelig weekend i hinandens selskab.
Fredag aften vil der være spis sammen
aften, hvor vi håber at se en masse, store
og små. Mon ikke vi også får gang i noget
boldspil og så skal vi jo gentage succesen
med Karaoke/Sing along fra sidste år.
Lørdag åbner pladsen for aktiviteter,
tombola og andet sjov. Blandt andet vil
Fredericia Byråd stille med et hold til en
opvisningskamp mod Herslev IF Oldboys.
Om aftenen er der som sædvanlig fest
med musik, god mad og drikkevarer til
fornuftige priser. I år har vi allerede lavet en
aftale med Morten Husted Duo, som kommer og spiller lørdag aften. Vi forventer der
bliver rift om pladserne i år, så få allerede
nu talt sammen med dem som I plejer at
hygge OG dem som I gerne kunne tænke
jer at hygge med, så datoen bliver reserveret og vi får et brag af en fest.
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Et arrangement af denne størrelse kan ikke
blive til uden støttet fra frivillige hjælpere
og sponsorer til såvel vores sportsblad og
tombola og vi vil gerne takke jer alle her
på forhånd. Vi glæder os til at se jer alle,
så det kan blive en ligeså stor succes som
sidste år.

GENERALFORSAMLING
Herslev Idrætsforening afholdte generalforsamling tirsdag den 28 februar 2017.
Denne løb af stablen på fornuftig vis og
efter vedtægterne. Regnskabet for 2016
blev fremlagt og godkendt. Det har været
endnu et godt år med et fornuftigt overskud specielt takket være en god sommerfest og styr på udgifterne. Da tilskud
fra kommunen dog bliver reduceret fra det
kommende regnskabsår, vil en af fokuspunkterne for hele foreningen det kommende år være at øge sponsorindtægterne
og hermed specielt bandesponsorater til
multibanen. Vi er allerede kommet godt i
gang med dette og 5 nye bandesponsorer
har allerede for deres bande op til skue.
I løbet af året har der også været råd til
at investere i udbygning af faciliteterne i

klubhuset samt give et tilskud til ombygningen af bandebanen ved klubhuset, så
den nu står flot når den er udgangspunktet
for Oldboys’ onsdagsturnering.
Seniorfodbold og Oldboys fodbold har i
2017 fortsat i bedste velgående. Oldboys
er stadig vært for deres legendariske
onsdagsturneringer, hvor vi tager i mod
omkring 100 spillere, hvor der hygges og
spilles efter alle kunstens regler. Senior
oplever samtidig medlemsfremgang og
rykkede efter forårssæsonen op i serie
5. I efteråret var de lige ved at gentage
kunststykket. Men måtte til sidst strække
våben og tage endnu en sæson i Serie 5.
Den igangværende sæson er dog startet
flot og vi håber derfor i skrivende stund at
vi kan præsentere en kamp om oprykning
til Serie 4 til sommerfesten. Der berettes
meget mere om Senior og Oldboys senere
i bladet.
Vi har også haft gang i badminton i løbet
af vinterhalvåret og flere hold har slidt
gulvene i gymnastiksalen tynde jagtende
en lille fjerbold. Vi har dog stadig plads til
flere aktiviteter både inde og ude, så hvis
nogen skulle ligge inde med en idé og lidt
overskud, så skal I være velkommen til at
kontakte idrætsforeningen.
Robert Ostaszewski og Henry Johansen
ønskede efter mange års tro tjeneste at
udtræde af bestyrelsen og gøre plads til
nyt blod. Jeg vil i den forbindelse gerne
lige bruge et par ord til at takke for den
store hjælp, som de har ydet i løbet af
deres bestyrelsesperiode. Robert nåede at
være i bestyrelsen i 6 år og var om nogen
manden bag genopstandelsen af seniorafdelingen i Herslev. Hvad der startede som
en flok unge mennesker med familiemæssig eller skolemæssig tilknytning til Herslev
og deres kammerater udviklede sig først
til noget 7-mands fodbold til siden at blive
opgraderet til 11-mands fodbold. Robert

har om nogen været drivkraften bag dette
projekt og det skal frembringe stor anerkendelse herfra. Heldigvis fortsætter Robert
sit store arbejde i Seniorafdelingen om end
han slipper tøjlerne i bestyrelsen for nu.
Henry er næsten hvad man kan kalde en
institution i Herslev Idrætsforening og har
været med i bestyrelsen over flere omgange. Med Henry er man sikker på, at
han ved hvordan tingene skal gøres og
ikke mindst, at de bliver gjort og det var
derfor meget glædeligt, at Henry indvilligede i at tage en ekstra tørn i bestyrelsen
for 2 år siden, da vi var ude for en større
åreladning. Jeg har personligt nydt samarbejdet med Henry og vil gerne sige et
stort tak for hans hjælp og indsigt gennem
de sidste 2 år. Det er derfor store sko der
skal udfyldes. Men vi var så heldige, at få 2
dygtige og initiativrige tilføjelser til bestyrelsen i Lars og Christian Thorbjørk, så vi
ser fortrøstningsfuldt fremtiden i møde.
På efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig på følgende vis.
FORMAND
John Meldgaard Nielsen, 2858 1317
NÆSTFORMAND
Klaus Johansen, 4295 7868
KASSERER
Henrik Jørgensen, 2627 7221
SENIORANSVARLIG
Christian Thorbjørk, 2714 3185
OLDBOYSANSVARLIG
Lars Thorbjørk, 3024 3185
Med ønske om en fantastisk sommerfest
—
John Meldgaard Nielsen
Formand
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Frivillige og gode ideer
Kontakt bestyrelsen hvis du brænder inde med en god idé så
Idrætsforeningen kan starte en ny sportsgren op, eller en som har ligget i
gemmerne.
Mulighed for rundbold eller andet på boldbanerne

Frivillige til sommerfesten søges!
•
•
•
•

Salg af pølser og drikkevarer
Frivillige til hjælp i løbet af dagene
Oprydning søndag kl. 10.30
Underholdning for børn

Kontakt John pr sms 28 58 13 17

Side 15
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HERSLEV
SOMMERFEST
- HUSK AT SÆTTE X I KALDENDEREN TIL ÅRETS FEST D. 16 & 17 JUNI
16 JUNI
Spisning kl. 18 for voksne og børn.
Hvor der senere vil være børnekaraoke/disco, som sidste år var et kæmpe
hit !
17 JUNI
Dagen starter ud med morgenmad til
de frivillige kl 09.00
Pladsen åbner kl 10.00
På pladsen vil der være hoppeborg
til børn og barnlige sjæle og til de
konkurrence lystne vil der være
både dåsekast og slå søm i træstub.
Tombolaen står igen i år klar med nye
præmier - med garanti for gevinst.
Herslev Oldstars vs. Fredericia byråd,
med blandt andet borgmesteren Jacob
Bjerregaard på holdet.

Herslev Seniorer spiller forhåbentlig
om oprykning til serie 4. På pladsen
vil det være muligt at købe øl/vand og
pølser fra grillen, hele dagen.
Til festen om aftenen er der helstegt
pattegris som vil blive tilberedt på
pladsen i løbet af dagen + live musik
fra Morten Husted som har spillet
sammen med flere danske store
musikere. I baren bliver der selvfølgelig
serveret alkohol og sodavand til gode
priser hele aftenen.
PRIS
Kun 150,- pr person.
Bestil gerne billet i god tid og lad os
holde en fed sommerfest sammen!
Tilmelding ved John på
tlf. 2858 1317
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BYRÅDET TIL
SOMMERFESTEN
- HERSLEV UDFORDRER FREDERICIA BYRÅD PÅ FODBOLDBANEN

Lørdag, den 17. juni kl. 13.30 møder Herslev Grand Oldboys i en opvisningskamp,
Fredericia Byråd på banen bag skolen.
Byrådet stiller op med bl.a. borgmester
Jacob Bjerregaard, viceborgmester Ole
Steen Hansen og årets båltaler Sankt Hans
aften i Herslev, Christian Jørgensen.
Herslev har i år, og tidligere år, udfordret
Fredericia Kommune for en løsning på
Knudsens Gård. Denne udfordring har
Fredericia Kommune nu klaret med bravour.

Hvis Byrådet kan spille med en solid
midtbane samt få begge fløje til at bidrage
positivt, er der lagt op til en spændende og
underholdende fodboldkamp.
Vi håber der vil møde mange supportere
op til kampen. Vi har brug for al den lokale
støtte vi kan få. På pladsen er der hoppeborg og tombola med rigtig mange fine
præmier. Desuden er der mulighed for at
nyde grillpølser, øl og sodavand.

Nu udfordrer Herslev igen Fredericia Kommune – denne gang inden for stregerne.

Mød op og gør kampen til en sjov og underholdende affærer, så byrådet kan huske
Herslev som et lokalsamfund der er værd
at lytte til og støtte op omkring.

Byrådet har nemlig taget vores udfordring
op og lovet at deltage i en opvisningskamp. Det er vi i Sommerfestudvalget
meget taknemmelige og glade for.

Med ønske om en dejlig sommerfest og
hjemmebane sejr!
—
Herslev Idrætsforening
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SPIS SAMMEN AFTEN
- MED BØRNEKARAOKE
Fælles spisning i teltet ved klubhuset for hele familien.
Fredag d. 16 juni kl 18. Vi laver spaghetti med kødsovs til både
børn og voksne.
Kl. 19 vil der være børnekaraoke .
50 kr for voksne / 25 kr for børn (3-12 år)
Tilmelding til John på telefon 28581317 (ring eller sms)
senest d. 10 juni.
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HERSLEV
IDRÆTSFORENING
1868 – 2017
- LIDT HISTORIE OG EN ELLER TO OVERRASKELSER

Hvad var det, der førte til dannelsen af
Herslev Idrætsforening? I 1868 blev der
oprettet en skytteforening i Herslev. I
forbindelse med dette blev der i 1890
bygget et Øvelseshus, hvor der var to
aktiviteter, nemlig skydeøvelser for mænd
og gymnastik med skolebørnene. Det var
en lærer fra skolen i Herslev der forestod
gymnastikken for de yngre elever, medens det var en uddannet gymnastiklærer
(delingsfører) fra en højskole, der tog sig af
de ældre børn.
Det fremgår ikke klart om gymnastikken
havde forbindelse til skolen eller til skytteforeningen. Hælder nok til den anskuelse,
at gymnastikken havde forbindelse med
Skytteforeningen, idet Skytteforeningen i
1903 opretter en Gymnastikforening. Skytteforeningens øvelser er aftagende i denne
periode og man ”plejer legemet” ved hjælp
af gymnastikken. Skytteforeningen var
aktiv i en del sammenhængende år mens
den var uvirksom i flere perioder indimellem; det ser ud til, at den går ind i en stille
periode fra 1918 – nok efter slutningen af
verdenskrigen.
Det kan bemærkes, at skytteforeningen
nok skal ses som et produkt af tabet
af Syd- og Sønderjylland i 1864. Man
håbede på at genvinde det tabte land. Der
14

kan læses mere om Skytteforeningen og
Øvelseshuset (nu Forsamlingshuset) i bogen ”Herslev Forsamlingshus 1890-1990”,
som udkom i juni 1990.
I 1926 blev der stiftet en Ringriderforening i
Herslev. Dette blev startskuddet til Herslev
Idrætsforening. Selve Ringriderforeningen
eksisterede kun i et år som selvstændig
forening. Ringriderforeningen blev sammen
med gymnastikken til en samlet forening.
Sammenlægningen skete i foråret 1927,
hvilket år derfor må anses for Idrætsforeningens fødsel, dvs. at Idrætsforeningen
som sådan er 90 år i 2017!
Idrætsforeningen havde fra begyndelsen to aktiviteter, nemlig ringridning samt
gymnastik. Fra 1933 holdt man ikke
længere ringridning, men der kom igen liv
i skytteforeningen dette år. Skytteforeningen var en selvstændig forening, men blev
indlemmet under Ringrider- og Gymnastikforeningen (idrætsforeningen) i løbet i
1942. Ringrider- og Skytteafdelingen ser
ud til at kun at have ældre medlemmer,
medens Gymnastikafdelingen var et forum
for ungdommen i Herslev sogn.
I 1938 introducerer man noget nyt i Herslev, idet man begynder at spille håndbold
og man anskaffer håndboldlove foruden

håndbolde. Gymnastikken, der lå lidt underdrejet i nogle år, blomstrer nu atter op
og fra 1942 spilles der fodbold for første
gang i Herslev.
Efter alle sammenlægningerne af foreningerne blev resultatet en forening, hvis
samlede navn blev til: ”Herslev SkytteGymnastik- og Idrætsforening” (HSG&I) i
1942 og der blev lavet et logo. Her engang
i nullerne blev foreningens navn lavet om
til blot at hedde: ”Herslev Idrætsforening”
(HIF) Efter navneændringen blev der lavet
et nyt logo. De to logoer ser således ud:
Det gamle logo

Det nye logo

I 1946 spilledes badminton for første gang
i Herslev. Der blev spillet i forsamlingshuset, men da salen imidlertid var for kort,
blev der tegnet streger op ad den ene endevæg. Med et snuptag var banen blevet
forlænget og der blev herefter spillet efter
en såkaldt ”Herslevmodel” på grund af den
korte bane.
Efter sidste verdenskrig har Idrætsforeningens aktiviteter været: gymnastik,
badminton, håndbold for kvinder, mænd

og børn samt fodbold for, mænd og børn.
I slut-90’erne og begyndelsen af 00’erne
havde Idrætsforeningen også et kvindehold i fodbold, men dette hold virkede kun
i få år. Der udøves ikke skydeøvelser mere.
Har ikke fundet oplysninger om hvornår
skydeøvelserne holdt op. Fra 1987 kom
der en ny aktivitet til i Idrætsforeningen,
nemlig Oldboys, fodbold for de ”helt voksne”. Herom lidt senere.
I nullerne blev håndboldafdelingen nedlagt
mens der kom line-dance til, men denne
gren varede kun nogle få år. I øjeblikket har
Idrætsforeningen følgende sportsaktiviteter: Fodbold, gymnastik og badminton.
Samtidig med salget af Herslev skolen i
2014, overtog de nye ejere Idrætsforeningens gamle klubhus, hvorefter Idrætsforeningen har lejet sig ind i lokaler på den
tidligere skole. Under lejemålet hører, at
foreningen stadigvæk kan gøre brug af de
gamle omklædningsrum. Ude foran de lejede lokaler er der lavet en fin overdækket
terrasse med borde og bænke.

SAMARBEJDE MELLEM
HERSLEV OG TAULOV
Erik Bangsgaard fortæller, at for 5-6 år
siden begyndte det at blive problematisk
med at være spillere nok til træning. Vi
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trænede og træner hver mandag udendørs
fra begyndelsen af april og til skolernes
efterårsferie. For at det kan være attraktivt at spille, skal der helst være mindst
12 mand til træning hver mandag. Det
så skidt ud, men når nøden er størst, er
hjælpen nærmest.
Vi erfarede nemlig fortsætter Erik, at vore
naboer, Taulov Oldboys havde samme
problemer som os. Vi fik et træningssamarbejde i gang. Ja - at tænke sig, at vore
”ærkefjender” på banen igennem årene
skulle blive vore bedste ”legekammerater”! Ja, siger Erik, det blev endda til et
”giftemål”. Den 1. april 2016 indgik Herslev
Idrætsforening nemlig en aftale med Taulov
Oldboys om et tættere samarbejde, hvor
Herslev Oldboys og Taulov Oldboys blev
slået sammen og det administrative forestås af begge foreninger i fællesskab.

BEGYNDELSEN TIL
OLDBOYS AFDELINGEN
Initiativtageren til Oldboys fodbolden i
Herslev, Erik Bangsgaard fortæller, at der
i vinteren 1986/87 blev talt om, at vi skulle
have et oldboys hold i Herslev. Opbakningen blev så stor, at vi turde melde et hold
til i VAGI (Vejle Amts gymnastik- og idrætsforeninger) i 1987. Det er således 30 år i år
siden Herslev Oldboys så dagens lys!
Gejsten og opbakningen var helt i top,
men vi måtte indrømme, at evnerne ikke
helt stod mål med gejsten. Resultatet blev,
at vi i de 3 år, vi spillede 11-mands fodbold
kun vandt én kamp, idet vor modstander ikke mødte op. Retfærdigvis skal dog
siges, at vi hvert år spillede 4-6 kampe
uafgjort og vi tabte de fleste kamp med
små marginaler. Så alt i alt holdt vi æren i
behold, siger Erik.
Det begyndte at knibe med at have
spillere; gode råd var dyre. Erik husker, at
16

han tilbage i 1986/87, sammen med sin
kone, var på kursus i København og boede
i Albertslund i en af mange boligblokke.
Disse boligblokke hørte under forskellige
boligforeninger, som afviklede fodboldturneringer mod hinanden.
Denne type turneringer, nemlig 7-mands
turneringer, var helt ukendte her i Jylland.
Erik fortæller, at han efter at have talt med
flere andre klubber, startede en 7-mands
turnering, som Herslev stod som arrangører af. Der var 5 hold i turneringen til
at begynde med og aldersgrænsen for at
deltage var, at man skulle være fyldt 40 år.
Vi spillede på tværs af 11-mandsbanen
således, at der blev to spillebaner og vi
kunne derfor spilles 2 kampe samtidig. Vi
spillede to kampe à 20 minutter på den
ene bane, hvorefter vi skiftede bane og
spillede den 3’die kamp på også 20 min.
på den anden bane. Det blev således til en
times god og effektiv motion.
Erik fortæller, at turneringen blev en kæmpe succes og år for år kom der flere og
flere hold med; da vi nåede op på 17 hold,
blev det for stor en bid for ”lille Herslev” og
vi overlod turneringen til VAGI. For at gøre
turnering, der både blev afholdt og arrangeret af Herslev Oldboys, mere attraktiv,
blev der i forbindelse med afslutningen,
der altid afholdtes i Herslev, arrangeret
fælles spisning i Forsamlingshuset. Her
havde Lars og Katte (Katharina) Germansen lavet Oldboys afdelingens egen
menu, som blev uhyre populær blandt
spillerne.
Menuen bestod af: Kylling med pastaskruer samt varm vindruesovs. Det var virkeligt
noget man så frem til. Også her blev

Ole Sørensen iført Herslev
Bears trøje i kampen mod
Herslev Bulls..
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succesen for stor; vi kunne simpelthen
ikke rumme så mange i Forsamlingshuset – sidste gang var vi ca. 120 spisende,
fortæller Erik.

BANDER - MOTORIKBANEN
I 1994 begyndte Erik Bangsgaard sammen med Jan Bech og Erik Olsen arbejdet
med at opsætte en bande omkring den
ene af håndboldbanerne ved skolen. Erik
fortæller, at det var en virkelig glæde at se
den store opbakning af arbejdende spillere
ved opsætningen af banderne.
Da der efterhånden var blevet flere spillere,
der havde passeret sin 50-års fødselsdag,
blev der dannet et hold spillere for aldersgruppen 50 år og ældre. Der blev lavet
en lokal turnering, hvor Herslev deltog
sammen med naboklubberne. Turneringen blev henlagt til denne nye bane, som
i folkemunde fik navnet ”motorikbanen”.
Der blev fra dette år spillet med 6 mand på
banen ad gangen, med en fast målmand.
Der blev opsat 7-mands mål. I begyndelsen var der 5 hold fra naboklubberne, der
dystede sammen med Herslev. Turnerin18

gen var og er stadigvæk i Herslevs eget
regi og al tilmelding gik og går stadigvæk
gennem Herslev Idrætsforening Oldboys.
Der spilles altid på ”motorikbanen” i Herslev. Populært blev og bliver sommerturneringen kaldt for ”bedstefarfodbold”. Den
bliver også kaldt ”fodbold for alle”.
Samtidig med, at 6-mands sommerturnering på motorikbanen blev afviklet, fortsatte
spillerne mellem 40 og 50 år med at spille
i 7-mandsturnering under VAGI i nogle
år endnu. På grund af dalende tilgang af
spillere i denne aldersgruppe, måtte vi
for en del år siden melde os ud af VAGI’s
turnering.
De gamle bander blev efterhånden ramt
af ælde og blev udskiftet i 2016. De nye
bander er lavet af brædder, hvorimod de
gamle var lavet af plader. Ligesom ved
opsætningen af banderne i 1994, var der
stor opbakning af spillerne fra både Herslev og nu også Taulov med i arbejdet med
at lave de nye bander.

Herslev Bears mod
Herslev Bulls, Oldboys
fodboldkamp.

INDENDØRSTURNERINGER
Ifølge Idrætsforeningens blad ”Nyt fra
Idrætsforeningen” fra november 1992, er vi
i gang med en lukket indendørsturnering,
som spilles første gang i oktober 1992.
(”Nyt fra Idrætsforeningen” udkom første
gang i juli 1989.)
Det var Erik Bangsgaard sammen med
Kurt Grønnebæk fra Gauerslund, som
fik stablet en indendørsturner-ing på
benene. Dette spil foregik en gang i hver af
månederne november, december, januar
og februar i nogle år. Den første tid spillede
vi i Smidstrup-hallen og senere i Gauerslund-hallen. Den sidste indendørsturnering af denne art blev afviklet i 2005.
Der blev altid spillet den første søndag
i måneden med start kl. 12. De sidste kampe sluttede ved 19-tiden. Det begyndte i
det små, men efterhånden var vi oppe 21
deltagende hold til turneringen. Spillerne skulle være fyldt 40 år for at kunne
deltage. Med 21 deltagende hold blev
turneringen af praktiske grunde i nogle år
delt op i to dele, hvor spillere mellem 40
og 50 år deltog i en turnering, hvor der
var ”3 puljer” med op- og nedrykning. Der
var ”sort dommer” på. Der skulle være 4
mand på banen ad gangen og der skulle
altid være en spiller på modstanderens
halvdel. Der var fri udskiftning. Vi havde et
hold med i denne turnering.
Spillerne på 50 år og ældre deltog i en
turnering med ”en pulje”, der blev afviklet
umiddelbart i forlængelse af de yngres
turnering. Her skulle der være 5 mand på
banen ad gangen og spillerne kunne bevæge sig overalt. Der var også fri udskift-

ning her. Da der kun var ”en pulje”, blev
der kun spillet om holdets ære og placering i puljen. Vi havde et hold med i denne
turnering. Begge haller var håndboldhaller.
I forbindelse med fodboldturneringen blev
der altid sat bander op om banen.

LANDERUPGAARDHALLEN
Vinteren 1989/90 begyndte Oldboys at
spille/træne indendørs i Landerupgaardhallen efter skolernes efterårsferie og til
ca. 1. april. Efter orkanen i december 1999
blev hallen raceret og vi spillede derefter
i 2 år i PBI-hallen i Pjedsted. Efter de 2 år
vendte vi tilbage til Landerupgaardhallen,
hvor vi stadigvæk spiller hver torsdag aften
i vinterperioden.

TAK FOR DE FØRSTE 30 ÅR!
Erik Bangsgaard, manden der som nævnt
startede Oldboys i Herslev, er helt klar i
mælet om hvorfor Oldboys i Herslev har
været en succes:
”Set tilbage over de 3 årtier, vi har eksisteret, har det været kendetegnende, at
den store opbakning og det gode kammeratskab har været den bærende kraft hvor
alle har bidraget. En stor tak til alle for en
god indsats”.

UDENDØRSTURNERINGEN/
SOMMERTURNERINGEN 2017
Fra omkring 1. april træner oldboys
udendørs på banerne ved Herslev Skole
hver mandag. Efter sommerturneringens
start onsdag den 26. april, trænes hver
mandag og spilles turneringskampe hver
19
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onsdag i månederne maj, juni og august.
I år er der tilmeldt 10 hold, som hver dyster
mod hinanden i to kampe à 20 min. Der er
fast dommer, som står udenfor banden og
dømmer spillets gang. Jan Larsen passer og har passet dette arbejde i mange,
mange år til alles store tilfredshed. Lars
Thorbjørk sammensætter vore to hold,
bestående af spillere både fra Herslev og
Taulov.
Vore 2 hold hedder henholdsvis Herslev
Bears, der spiller i grønlige bluser og Herslev Bulls, der spiller i orange bluser. Der
spilles med 6 mand på banen ad gangen
med en fast målmand. Der er fri udskiftning. Målenes størrelse er 7-mands mål.
Der spilles Turneringskampe i 2017 på
følgende onsdage
1. runde: 26. april, 3. maj, 10. maj, 17. maj
2. runde: 31. maj, 7. juni, 14. juni, 21. juni
3. runde: 9. august, 16. august, 23. august
30. august
Kampene begynder kl. 18 og slutter ved
21-tiden og vi opfordrer alle gode borgere
både i Herslev, Taulov og andre steder til
med egne øjne at se de ”gamle drenge”
lege forannævnte onsdage. Der er gratis
adgang!
Hver turneringsonsdag rykker ”køkkenet”
udendørs med Lars Germansen og Henry
Johansen som toastmastere, til glæde
for tørstige og sultne turneringsspillere
efter vel overstået dåd på fodboldbanen,
samt for tørstige og sultne tilskuere – alt til
rimelige priser.
—
Jonberth
Herslev Oldboys/veteraner
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NB – manglende materiale
Et ønske/opfordring til borgerne i
Herslev og omegn:
Det har været svært at finde materiale
og oplysninger om lokale begivenheder.
Derfor vil jeg opfordre alle, der måtte ligge
inde med materiale fra gamle foreninger i
Herslev og omegn - det være sig forhandlingsprotokoller, dagbøger med mere, om
at levere dette materiale til Lokalhistorisk
Arkiv i Fredericia. Tænker her på materiale
om Gymnastikforeningen, Ringriderforeningen, Skytteforeningen m.m.

HEJSEKRO ARENA
- SKAL DIN VIRKSOMHED SES AF 100+ MENNESKER HVER ONSDAG?
Har du eller kender du nogen der vil være interesseret i at få en bande på Oldboys
opvisningsbane ved klubhuset? Du vil nå frem til mange, da der hele foråret bliver
arrangeret kampe HVER onsdag med deltagelse af hold fra hele oplandet, samt at
der er udsigt over banen fra klubhuset hele året. Har du råd til ikke at få din bande
sat op blandt de andre?
Pris for ét års reklame på bandebanen er 2000 kr
Størrelsen er på 2450 x 920 x 3 mm tykkelse
Pris for skilt ved Amstrup: 2475 kr + moms
(Man er velkommen til selv at få lavet bande/skilt andet sted)
Vi skal selvfølgelig nok stå for montering og afhentning!
Hvis dette skulle være noget du ikke vil gå glip af,
så venligst kontakt John Meldgaard Nielsen på
telefon 2858 1317 eller mail Formand@herslev-if.dk
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"Trekantens Tagrenovering kan desuden udføre alt i tømrer arbejde,
om- og tilbygninger, isolerings opgaver, nye vinduer og meget mere.
Ring på tlf. 30 54 79 55 for et uforpligtende tilbud"

Side 10
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SANKT HANS
PÅ BLOKKERS
- BLOKKERS LIGGER FOR ENDEN AF MØLLEÅVEJ
Herslev Idrætsforening og Oldboys invitere til Sankt Hans på Blokkers
Fredag d. 23 juni
Pladsen åbner kl 18
Mulighed for at købe pølser og drikkevarer.
Der vil også være mulighed for at børn og barnlige sjæle kan
lave snobrød.
Båltale kl 20, årets båltaler er Christian Jørgensen
Kom og vær med til at sende heksen til Bloksbjerg
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Klinik for Fodterapi
v/ statsaut. fodterapeuter
Lene Maria List & Inger Johansen
Stationsvej 46, Pjedsted
7000 Fredericia

7595 4032
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SENIORFODBOLD
- SERIE 5, 2017
Endnu et år er gået i fodboldens tegn, hvor
vi nu skriver 2017 og dermed også Serie 5
for seniorholdet i Herslev.
Vi havde et rigtigt flot efterår i serie 5, med
gode resultater, hvor vi næsten spillede os
til en gentagelse af forårssæsonen, hvor
vi netop rykkede op i serie 5. Grundlaget
for dette fører os tilbage til den allersidste
kamp, som blev spillet til sommerfesten
2016. Her mødte vi Kolding B, og selvom
vi spiller en god kamp, lykkedes det ikke
26

for os at få sejren i hus. Det skulle dog
senere vise sig, at Kolding havde brugt
ulovlige spillere i kampen – og derfor
kunne vi sikre os oprykning. En ”skrivebordssejr” var ikke måden vi havde forestillet os det skulle ske på, men ikke desto
mindre var det fuldt fortjent efter en flot og
velspillet sæson. Trenden med det gode
spil fortsatte ind i efterårssæsonen, hvor
vi leverede gode resultater og sikrede os
endnu en sæson i serie 5 – om end vi var
millimeter fra, at rykke endnu en serie op.

Seniorfodboldholdet efter
kamp mod KB på hjemmebane, foto: Camilla Thorbjørk

Igen i år er der kommet nye spillere til
klubben, og enkelte har søgt andet steds.
Vi har formået at fastholde en kerne af
spillere, så vores trup tæller ca. 20 mand,
hvilket må siges at være ganske fornuftigt
i en tid, hvor mange klubber oplever tilbagegang. Vi siger aldrig nej til nye folk, så
jeg skal endnu engang gøre opmærksom
på, at man er mere end velkommen til at
komme forbi til en prøvetræning eller to!
Træningstider er i foråret mandage og
onsdage fra 19.00-20.30. (Forbehold for
ændringer pga. kampe)
Vi siger tak for indsatsen til de gamle, og
byder velkommen til de nye kræfter!
Opstarten på denne forårssæson har i
skrivende stund været noget nær perfekt,
med 2 sejre ud af 2 mulige. Dette på trods
af en opstart præget af skader og andre
uheldigheder, som har presset vores lille
trup til det yderste. Men vi hænger i, og
har en målsætning der hedder Serie 4 til
efteråret – lad os krydse alt hvad vi har for,
at det kan lykkes!
Igen i år har vi sidste hjemmekamp
om lørdagen til sommerfesten. Jeg vil
selvfølgelig opfordre alle til at slå et smut
forbi 11-mands banen kl. 15.30, når
kampen mod Fredericia FF sparkes i gang.
Forhåbentlig kan denne dag også sikre os
oprykning til serie 4, men uanset håber jeg
at I vil bakke vores drenge op! Det øvrige
program for dagen kan ses andet steds i
bladet.

Som nogle af jer måske ved, har jeg valgt
at takke af i bestyrelsen efter 6 års ”tjeneste”. Det har været nogle indholdsrige
år med masser af op - og nedture, men
tiden var moden til nye kræfter. Derfor er
det glædeligt at det er en af vores senior
spillere, som har valgt at tage udfordringen
op. Jeg vil derfor gerne ønske Christian
Thorbjørk held og lykke med det nye
hverv! Jeg vil stadig være at finde blandt
senior holdet, hvor jeg vil tage mig af
mange af de praktiske opgaver som hidtil.
I foråret har vi været så heldige at få sponsoreret et nyt spillersæt, som betyder, at vi
nu ifører os sort/rød trøjer, når vi spiller på
hjemmebane. Der skal på seniors vegne
derfor lyde et stort tak til Dansk Flytteteam
for sponsoratet.
Til slut vil jeg også gerne benytte lejligheden til at sige et stort tak til alle spillere
og ikke mindst vores træner Michael, for
deres fortsat engagement i fodbolden i
Herslev.
Med ønsket om endnu et godt fodbold år,
og en fantastisk sommerfest.
—
Robert Ostaszewski
Herslev IF Senior
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BLIV MEDLEM
AF HERSLEV
IDRÆTSFORENING!
- VI TILBYDER I SKRIVENDE STUND...
· Senior fodbold (Serie 5, men håber på oprykning til serie 4)
·V
 eteran/oldboys fodbold (Stor turnering med 100+ besøgende og spillende hver
onsdag i foråret)
· Badminton
Kontakt bestyrelsen for yderligere info, eller se på www.Herslev-if.dk
BLIV STØTTEMEDLEM NU!
indbetal 150,- på reg nr. 1525 konto nr. 8654603894 for 1 års medlemsskab.
Husk navn, adresse og fødselsdato.
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TORBEN ELKJÆR
DIN SMED I TREKANTSOMRÅDET

Alt i smedearbejde indenfor landbrug og industri.
Salg og opstilling af pillefyr.
Salg af diverse olieprodukter.

Smed Torben Elkjær – Vellingvej 36B – 7000 Fredericia
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Tlf. 20 15 32 25 – Email torelkjaer@gmail.com – CVR 33 23 77 79

FRVILLIGE OG
GODE IDEÉR
ER ALTID VELKOMNE!
- BRÆND IKKE INDE MED DET
Frivillige og gode ideer er altid velkomne!
Kontakt bestyrelsen hvis du brænder inde med en god idé så idrætsforeningen
kan arbejde videre med den og måske realisere ideen.
Flere har spurgt angående fodboldtræning for de helt små,
dette vil vi rigtig gerne, men mangler en frivillig der vil stå for
dette, så kontakt gerne bestyrelsen hvis man har en træner
gemt inde i sig!
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Alle de kendte dækmærker til
faste lave nettopriser
VI TILBYDER BL.A.
· Klargøring til syn
· Ac service
· 4 hjuls udmåling

Alt i autoservice til
konkurrencedygtige priser
Ring for et uforpligtende tilbud.
Tlf. 7591 4525
E-mail: jmj@daekmesteren.dk
Dækmesteren ApS
Navervej 4C
7000 Fredericia

