Thisted er kommet i Danmarksserien ved at vinde 4

Thisted er kommet i Danmarksserien
ved at vinde 4-2 over IHF. Der er tid til at
blive fotograferet og komme i avisen,
inden træneren lader champagnepropperne springe. Året er 1977. Det er
efterår og halvkoldt. Men de mange
tilskuere er pakket godt ind - kan man
også konstatere.
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Stor interesse for
at fortælle idrætshistorie

Samarbejde. Museum og lokalhistorisk arkiv kontakter
Foto: Tage Jensen/Lokalhistorisk Arkiv. sports- og idrætsforeninger
Der er lokalhistoriske aktiviteter i gang på flere fronter i disse

Sportsmanden Marius
år.
Jørgensen blev mindet på Med støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd har
en udstilling i forbindelse Thisted Museum fået mulighed for at indgå i et projekt
omkring Thisted Kommunes historie i de sidste 30 år,
med Thisted 475 års
sammen med Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune og
købstadsjubilæum i 1999. Forlaget Knakken. Det skal munde ud i en forskningsrapport
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og indgå i det kommende tredie bind af Thisted Købstads
Historie om netop disse år med Thisted som storkommune.
Thisted Bibliotek og Lokalhistorisk Arkiv er for tiden ved at
søge penge hjem til et andet projekt om »lokal identitet«.
Og så er der sports- og idrætslivet i Thy og Vester Han
Herred, som Thisted Museum og Lokalhistorisk Arkiv
samarbejder om at kortlægge. Sidste år blev stort set
samtlige foreninger og klubber med sports- og
idrætsaktiviteter på programmet kontaktet med henblik på en
egentlig registrering af historisk materiale - protokoller og
andre optegnelser, medlemsblade, billeder og effekter - og
der viste sig stor interresse. Næsten alle meldte tilbage.

Lang vej tilbage
- Vi har været i kontakt med flere af de personer, vi blev
henvist til, og en del materiale er blevet gennemgået og
To store idrætsmænd i Thisteds historie. fotokopieret, billeder indscannet, hvis det var noget, man
Og to tidsepoker. Svømmeren Bjarne
ønskede retur, men vi har endnu lang vej tilbage, så vi
Kragh og atletikudøveren m.m. Marius håber, at man i foreningerne vil have forståelse for, at det
Jørgensen. Billedet er fra begyndelsen
måske kan vare nogen tid, før vi når hele vejen rundt, siger
af 1980´erne. Marius Jørgensen døde i
museumspædagog Svend Sørensen, der understreger, at
slutningen af dette årti.
Foto: Tage Jensen/Lokalhistorisk Arkiv. alle foreninger naturligvis vil blive kontaktet.
Foruden Svend Sørensen er det byrådsmedlem Kr. J.
Kristensen - mangeårig aktiv idrætsleder - og journalist
Flemming Skipper, der står for indsamling og registrering og
http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/webartikler/Sport/Sport.html
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dermed den dokumentation af sports- og idrætslivet i Thy og
Vester Han Herred, der eventuelt senere kan danne
baggrund for udstilling og bogudgivelse.
- I første omgang gælder det dog registreringen, og det er
vigtigt, at dette historiske materiale bevares for eftertiden og
ikke bliver kasseret. Det er første gang, en systematisk
indsamling finder sted, og det er af stor betydning, at der
stadig lever idrætsledere med erindringen intakt tilbage til de
første år i en forenings historie. Eller som med støtte i det
overleverede materiale kan fortælle os denne historie, der jo
ikke alene er en beretning om store sejre og præstationer,
men også en vigtig del af det sociale liv i det lokale samfund.
Det er en side af sports- og idrætsbevægelsen, vi også
meget gerne vil være med til at dokumentere, fortæller
Svend Sørensen.
Alt samlet og registreret
Foreløbig er sport- og idrætshistorien i Sennels, Skovsted,
Hillerslev, Østerild, Vang, Snedsted, Bedsted og Sjørring
Nystrup-løbet 1977. Plads til alle og alle blevet kortlagt. Thisted Idræts Klub er delvis kortlagt.
aldre. Og påklædningen må man jo selv
I Vang var det Johs. Thinggaard, der kunne lægge
om. Foto: Tage Jensen/Lokalhistorisk
optegnelser og billeder på bordet med en historie, der
Arkiv
strakte sig helt tilbage til 1930´erne. I Snedsted var det
Henning Poulsen, tidligere byrådsmedlem i mange år og
med i næsten alle klubber og foreninger i Snedsted gennem
en menneskealder. Og altså også med på sportsfronten.
Han havde været aktiv som fodboldspiller først i Bedsted,
siden i Thisted og derefter Snedsted, hvor han i en årrække
var formand for Snedsted Gymnastik- og Idrætsforening.
Stort set hver linje, der i en menneskealder er skrevet om
Bedsted Idrætsforening, foreligger dokumenteret i en
enestående historisk samling, som Tonny Laustsen har
udarbejdet. Hertil kommer en lang række effekter, der også
er med til at fortælle historien om idrætsforeningen, som i
1993 blev slået sammen med Vestervig-Agger
Idrætsforening til VAB 93. Tonny Laustsen har tidligere
spillet på Bedsteds førstehold og har foruden scrapbøger fra
1971 også ført et spillerkartotek over et par hundrede
fodboldspillere. Kartoteket indeholder oplysninger om den
enkelte spillers målscore m.v. Og hertil kommer et
omfattende statistisk materiale over alle resultater,
holdopstillinger m.v.
TIK en stor opgave
Den dominerende klub i Thy har som bekendt været Thisted
Idræts Klub - TIK - hvor fodbolden skilte sig ud i slutningen
af 1980´erne og blev til Thisted FC. Nogle år efter opstod
Thisted Svømmeklub. TIKs historie er kortlagt frem til 75 års
jubilæet i 1979 og nu forestår registeringen af håndbold-,
gymnastik- og svømmeafdelingerne og senere fodbolden.
En stor - og spændende - opgave med mange højdepunkter.
Svend Sørensen gør opmærksom på, at alle, der har et
bidrag til udforskningen af sports- og idrætslivet, er
velkomne til at henvende sig til enten museet eller
lokalhistorisk arkiv.
- Vi er bl. a. interesseret i billeder, der kan illustrere klublivet
uden for grønsværen, håndboldbanen eller
svømmebassinet. Sportens »tredie halvleg« er vigtig - også
historisk set.
Der vil i øvrigt blive lejlighed til at træffe både Svend
Sørensen og Kr. J. Kristensen på dyrskuet i Thisted i
http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/webartikler/Sport/Sport.html
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sommer. Her vil de slå en lille bod op - og håbe på besøg af
sports- og idrætsinteresserede dyrskuegæster til en snak om
det lokalhistoriske projekt.

http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/webartikler/Sport/Sport.html
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