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Vejby Idrætsforening 100 år

Torsdag den 17. marts 1988 er det 100 år siden, at Vejby 
Idrætsforening, 42. Kreds, blev stiftet på et møde i forsamlingshuset. 
Vejby har det ældste forsamlingshus i Nordsjælland, men alene i 
Helsinge kommune har fire naboforeninger indenfor de seneste år haft 
100 års jubilæum. Men det betyder ikke, at Vejby har været bagefter på 
dette område - tværtimod.

Havde det ikke været for de voldsomme politiske stridigheder såvel 
på landsplan som lokalt for 100 år siden, havde områdets idrætsforening 
været tæt på 120 år.

42. Kreds blev stiftet af udbrydere fra den oprindelige skytteforening i 
Vejby, 17. Kreds. Hvordan det gik til, hvordan det er gået siden , og 
hvor Vejby Idrætsforening står i dag, kan læses i denne jubilæumsbog, 
som vi håber vil blive godt modtaget.

Vejby Idrætsforening har i dag et omfattende aktivitetsniveau med 
ca. 630 medlemmer fordelt på otte afdelinger, som rummer både 
målbevidst ungdom og mulighed for hyggeligt samvær på motionsplan.

Fremtiden tegner mere spændende end nogensinde, ikke mindst med 
det nye baneanlæg samt forhåbentlig en senere udvidelse af såvel 
idrætshus som Vej by-hallen.

I forbindelse med jubilæet skal der lyde en hilsen og en tak til alle 
foreningens aktive medlemmer og støtter.

Hans Olsen, formand



Frederiksborg Amts Avis3 omtale af den nye forening den 13. marts 1888.



En forårsspire i den kolde, 
stormfulde vinter
Vejby Idrætsforening, 42. kreds, blev stiftet i en politisk 
urolig tid på en iskold martsdag i 1888

Af Niels Jørgen Larsen

Du, som blev tilsidesat, 
regnet for en lille Klat, 
træd kun an før din Sag 
i de frie Rækkers Lag.

Brrr.. sikke et vejr midt i marts måned!
Lars Larsen trådte i sine træskostøvler gennem snedriverne og ud på 

Vejby gade. Det var omkring 8 graders frost og vinden lå i øst, himlen 
var grå, men det havde ikke sneet i dag. Han trak op i frakkekraven 
med den ene hånd og havde tasken med forsamlingshus-protokollen i 
den anden.

Han kunne se røg fra skorstenen på forsamlingsbygningen. Så havde 
fejer Andersen fået tændt op, men det blev nok svært at holde varmen 
derinde alligevel.

- Gad vide, hvor mange der finder vej til huset i det vejr?
Lars Larsen tænkte ikke så meget på forsamlingshusets generalfor

samling nu kl. 2. Det var mere mødet bagefter.
Han havde oplevet mange storme i sit liv - ikke mindst de politiske...
Den 4B-årige tidligere folketingsmand vidste ikke hvilken skæbne, der 

ventede ham i fremtiden, men han vidste at denne dag - lørdag den 17. 
marts 1888 - ville få stor betydning for hans elskede Vejby sogn.

- Den syttende..., han smilede ved tanken, da han krydsede gaden. 
Det var ganske drilsk at vælge denne dato til at stifte en ny 
skytteforening - til at bryde ud fra den gamle, 17. kreds!

Den politiske strid mellem Højre og Venstre havde raset i landet i 
flere år, og det havde også ulmet i Vejby sogn. Især efter at Estrup i ’85 
sendte Rigsdagen hjem og regerede med provisorielove og gendarm-re
gime.
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Selv var det lykkedes for Lars Larsen at fa højrefolkene med til 
forsamlingshusets opførsel i 1882, selv om det var venstrefolkene, der 
helst ville have et øvelseshus for skytter og gymnaster.

Nu var striden brudt ud i lys lue. Højrefolkene med lærer Hansen i 
spidsen havde mobiliseret flertal i foreningen sidste år. For 14 dage siden 
havde man valgt de sidste to venstrefolk ud af bestyrelsen. Det var sket 
mod formanden, Peder Christensens, vilje. Han var også højremand, 
men havde alligevel bestræbt sig på at nå et forlig. Lars Larsen havde 
da også haft et godt samarbejde i forsamlingshuset med den seks år 
yngre gårdbestyrer fra Ørby.

Politisk bitterhed
Det var blevet for meget for venstrefolkene, der talte nogle af de bedste 
skytter. I aften kl. 6 stiftede de en ny forening. Men allerede på 
forsamlingshusets generalforsamling ville Lars Larsen sikre, at den ny 
forening kunne bruge huset. Men ville det mon gå glat igennem?

Lars havde ikke lagt fingrene imellem overfor Højre og lærer Hansen 
i tirsdagens amtsavis. »Lærer Hansen kan aldrig åbne munden, uden 
den politiske bitterhed skinner frem«, havde han skrevet - og tallet med 
de 113 indtegnede medlemmer til den nye forening var nok også lidt flot 
sat...

- Men nu skulle de ha’ pisken, højrefolkene! I mange år havde han 
måtte krybe for dem — i sognerådet, omkring forsamlingshuset. Han 
havde altid bestræbt sig på et åbent samarbejde, men ofte måtte han 
trække det korte strå.

Lars Larsen var klar over, at hans indflydelse i Vejby-Tibirke 
kommune var dalende. Han havde ikke megen tid til at passe gården, 
Saksenkold, der lå overfor forsamlingshuset. Landbruget havde heller 
aldrig interesseret ham voldsomt, og den store indsats i folkeliv, 
oplysningsværk og politik havde krævet sit, også økonomisk.

Lars havde været mere rolig, hvis han denne frysende martsdag 
havde vidst, at 100 år senere ville Vejby Idrætsforening, 42. kreds, fejre 
jubilæum som en dominerende faktor i lokalsamfùndet, og at 
forsamlingshuset - hans livsværk - fortsat ville eksistere og fringere i 
bedste velgående, i hans ånd.

Jo, Lars Larsen har ladet tankerne snurre både frem og tilbage denne 
dag for 100 år siden. Vi forlader ham for denne gang på 
forsamlingshusets trappesten - på tærsklen til den nye tid. Hvad han
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Lars Larsen 
(1839-1927).

Folketingsmedlem for 
Venstre 1869-76 i 

Fredensborg-kredsen, 
1877-79 og 1890-92 i 

Maribokredsen. 
Initiativtager til Vejby 

Forsamlingshus i 
1882. Måtte i 1894 

flytte fra gården 
Saksenkold og tilbragte 

resten af sin tid i 
København og 

Hillerød.

tænkte om fremtiden, ved vi ikke, men vi vil følge hans tanker tilbage til 
skytte- og idrætsbevægelsens start.

Skyttesagens start
Krigen mod Tyskland i 1848 og vedtagelsen af grundloven året efter 
skabte en stærk nationalfølelse og oplysningsbølge, der havde sit 
udspring i N.F.S. Grundtvigs og Kristen Koids tanker. Forsvarsviljen 
og frihedsfølelsen bredte sig i landbefolkningen. Skyttesagen var skabt, 
den skulle blot sættes i system. Det blev den i 1861, da kaptajn V. 
Mønster i »Fædrelandet« fortalte, hvordan frivillige i England havde 
sluttet sig sammen i korps og skytteforeninger. Få uger efter at denne 
artikel var bragt, tog V. Mønster initiativ til oprettelsen af De Danske 
Skytteforeninger.

Det forsmædelige nederlag til Tyskland og tabet af Søndeijylland i 
1864 satte yderligere skub i udviklingen. Skytteforeningerne optrænede 
medlemmerne i skydefærdighed og eksercits, sidenhen også i egentlige 
legemsøvelser.

Bevægelsen kom også til det konservativt prægede Nordsjælland, 
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hvor der dog flere steder var modstand mod den slags »tant og gøgl«. I 
1867 blev amtsforeningen FAS (i dag FASG & I.), stiftet med syv 
medlemskredse.

Vejby IF, 42, kreds, har altså nu 100 års jubilæum, men den 
oprindelige skytteforening i Vejby-Tibirke kommune er stiftet helt 
tilbage omkring 1869-70, og den fik som nævnt navnet 17. kreds. Kort 
forinden stiftedes 16. kreds Høbjerg, mens de i dag kendte idrætsfore
ninger i Helsinge kommune først er kommet til senere.

Ingen ved i dag, hvor 17. kreds’ protokoller er havnet, så det er kun 
muligt at følge foreningens historie via avisomtale. Første gang vi støder 
på 17. kreds er i 1871, hvor man havde skydebane i Ørby på gårdmand 
Hans Andersens mark. Man plantede en dannebrogsfane på pladsen 
for at advare forbipasserende mod skydningen.

En friskolelærer J. Olesen var dette år formand eller kredsforstander, 
som det hed. Den 23. juli holdtes en stor skyttefest i Tisvilde på en 
festplads øst for Sandflugtsmonumentet, hvor der senere blev skydeba
ne. Her holdt områdets skolelærere og andre førende personer festtaler, 
der blev fyldigt refereret dagen efter på forsiden af Frederiksborg 
Amtstidende.

Aret efter rejste Olesen fra sognet, og han blev afløst af en lærer 
Hansen fra Holløse. Denne Hansen har muligvis også været 
friskolelærer, og er således ikke den samme som højremanden lærer 
Knud Mikkelsen Hansen, der i 1866 kom til Unnerup skole og i 1879 
flyttede til Vejby skole.

I 1872 havde man skydebane i Tibirke Lunde på husmand Jørgen 
Kristensens mark ved »Blisbjerg«. I 1875 holdt man generalforsamling 
hos formanden, lærer Hansen i Holløse, mens mødestedet i 1879 var 
»Exercerpladsen ved Vejby skole«. Dette år var det nødvendigt at 
indkalde til ekstraordinær generalforsamling den 26. oktober med 
punkterne fremlæggelse af regnskab og valg af kredsformand. På denne 
forlod den unge tømrer Hans Peter Marcussen formentlig formandspo
sten. Han døde fire år senere, blot 30 år gammel. Peter Marcussen var 
som kun 16-17 årig med til at stifte 17. kreds, og Lars Larsen erindrer, 
at sognets unge piger lagde en kostbar metalkrans på hans gravsted 
med inskriptionen: »Tak for Skyttekredsen«.

I kølvandet på skytteforeningerne blev der rundt om i landet bygget 
øvelseshuse, hvor man kunne samles om vinteren til gymnastik, 
foredrag og fester. I 1882 opførtes Vejby Forsamlingshus - eller Skytte-,
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Vejby Forsamlingshus ca. 1912. Her blev 42. kreds stiftet, og husets historie 
hænger tæt sammen med idrætsforeningens.

Øvelses- og Forsamlingshuset som det blev kaldt - som det første i 
Frederiksborg Amt. 66 interessenter stod bag huset, der gav skytte- og 
gymnastikforeningen et hjemsted.

Indvielsen blev fejret ved en stor folkefest over to dage - en fest der 
samlede over 400 deltagere. 17. kreds’ præmieskydning blev det første 
egentlige arrangement i den nye bygning. Efter skydning på banen ved 
Tisvilde deltog 34 skytter i fællesspisning og præmieuddeling.

Gymnastik og politik
Med forsamlingshuset kom der rigtig gang i gymnastikken, og her blev 
Vejby også førende i amtet. I sine mange folketaler omkring i 
Nordsjælland opfordrede Lars Larsen andre kredse til at tage 
gymnastik på programmet.

Også gymnastik gik der dog politik i. I starten opøvede man 
fægtekunst og kamp-evne, man trænede fægtehånden, den højre - deraf 
navnet højre-gymnastik. Fra Sverige kom en ny bevægelse - den
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Lærer Knud Mikkelsen 
Hansen (født 1842) - 
»kunne ikke åbne 
munden i forsamlinger 
uden den politiske 
bitterhed skinnede 
igennem«.

Lingske gymnastik efter Per Henrik Ling. Den blev også kaldt 
venstre-gymnastik, og her brugte man ikke militærredskaber.

Herved er vi tilbage ved striden mellem Højre og Venstre - de 
landspolitiske begivenheder som i Vejby førte til splittelse og dannelse af 
den ny forening, 42. kreds.

Op gennem 1880’eme bredte de politiske modsætninger sig landet 
over. Skytteforeningerne blev grosted for det politiske oprør og 
modsætningerne mellem Højre og Venstre.

Venstre har i 1883 flertallet i Rigsdagens ene kammer, folketinget, og 
her far man stoppet Højre og konseilspræsident J.B.S. Estrups forslag 
om fæstningsbyggeri omkring København. Aret efter vinder Venstre en 
klar sejr ved folketingsvalget, og er i stand til at standse Højre-regerin
gens forslag. I 1885 sender Estrup så Rigsdagen hjem og udsteder 
provisoriske love, stemningen er visse steder revolutionsagtig og 
venstrefolk opretter landet over en stribe nye riffelforeninger.

Uroen fortsætter, og i 100-året for Stavnsbåndets ophævelse - i 1888 - 
sker i Vejby så »løsrivelsen«, da 17. kreds revner, og venstrefolkene den 
17. marts danner deres egen skytteforening.

Den får betegnelsen 42. kreds Vejby ny. Få dage efter det stiftende 
møde bringer Frederiksborg Amts Avis digtet »Hilsen til Vejby ny 
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Skyttekreds«, skrevet af Lars Larsen. Han gik ikke selv ind i den ny 
forenings ledelse. Et dårligt knæ havde afholdt ham fra en aktiv karriere. 
Af øvrige stiftere udover den første formand Niels Nielsen kan nævnes 
Christoffer Larsen, Chr. Larsen, Anders Hansen og Lars P. Larsen.

Fra den første dag far 42. kreds adgang til forsamlingshuset for en 
årlig leje af 10 kr. (17. kreds betaler 15 kr.), og den 1. maj indkaldes for 
første gang til skydning.

Vejby-Tibirke kommune har to konkurrerende skytteforeninger, som 
kommer til at køre parallelt i næsten 20 år.
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Vejby Idrætsforening gennem 100 år
Af Niels Jørgen Larsen

Frederiksborg Amts Avis den 1. maj 1888.

»42. Kreds Vejby ny begynder Skydning Søndag den 6. Maj kl. 2 på 
Gaardejer Anders Hansens Lod i Holløse. Der advares hver Søndag i 
Sommertiden mod at bestige de omkringliggende Højder, naar et Flag 
er hejst ved Skydebanen.«

Sådan indkaldte den nystiftede skytteforening til den første aktivitet i 
1888. Allerede på stiftelsesdagen, den 17. marts, var 42. kreds blevet 
ligestillet med 17. kreds mht. brug af forsamlingshuset. 42. kreds fik 
endog huset billigere de første år.

Efter fa år var de værste uoverensstemmelser mellem de to foreninger 
dæmpet, og man indledte et samarbejde med fælles kapskydninger, 
ligesom man deltes om gymnastikredskabeme i forsamlingshuset.

2. pinsedag afholdtes kapskydninger med de omkringliggende 
kredse, Ramløse, Blistrup, Høbjerg og Melby. Om eftermiddagen var 
der travløb, inden man sluttede med dans i forsamlingshuset.

Fra 1893 har vi et eksempel på, at forholdet mellem 17. og 42. kreds 
ikke var for godt. Her klagede 17. kreds efter en gymnastikfest til amtet 
over, at 42. kreds efter lodtrækning var blivet tildelt en fåneplade, selv 
om 17. kreds’ gymnaster havde samlet flere points ved bedømmelsen.

Ved disse gymnastikopvisninger blev hver enkelt gymnast omhygge
lig bedømt, og der var en række præmier til de bedste i form af bl.a. 
tasker, tegnebøger, cigarfùteral, knive og skeer.

Trods rivaliseringen fortsatte samarbejdet omkring gymnastikopvis- 
ningeme frem til 1906. I 1898 lejede 42. kreds forpagteijord i Vejby og 
fik skydebane fra området Engvej-Nyvej og op mod højen. Et fast punkt 
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på dagsordenen til generalforsamlingerne var udsættelse af en riffel i 
præmie til kredsens bedste skytte - en tradition man fastholdt i næsten 
50 år.

Omkring 1907 ophørte 17. kreds. Den 1. marts 1907 holdt foreningen 
generalforsamling i forsamlingshuset. 10 dage senere holdt 42. kreds 
gymnastikopvisning alene. Her forsvinder 17. kreds ud af historien. 42. 
kreds havde da 35 aktive og 50 passive medlemmer.

Splid, kævl og pengemangel
Den 14. marts 1913 fejredes foreningens 25 års jubilæum med fest i 
forsamlingshuset. Den 12. maj holdt man jubilæumskapskydning. Her 
sejrede Blistrup foran Vejby. I 1913 havde man 24 skytter, hvoraf dog 
kun ni havde skudt.

Under Første Verdenskrig kneb det med at opretholde aktiviteterne, 
da mange af sognets unge mænd var indkaldt til sikringsstyrken. Ved 
generalforsamlingen i 1917 står der i protokollen: »Splid og kævl har for 
en del hindret den afgående bestyrelse i at varetage kredsens tarv 
tilbehørligt«.

I følge af dette fik man også pengeproblemer, men fra 20’me gik det 
igen fremad.

I 1921 afholdt man en stor sommerfest på Tisvildeleje strand, og 
ligeledes først i 20’me lejede man et stykke jord på Tibirke Bro til 
skydebane. Denne blev senere købt for en periode på 99 år og er stadig 
foreningens ejendom, selv om banen nu benyttes og passes af Tisvildes 
skytter.

De fleste af 42. kreds’ aktiviteter i 20’me foregik i Tisvilde-området. I 
1927 arrangeredes den første pinsefest på Ørby baun. I over 40 år skulle 
disse fester trække et stort publikum fra hele Nordsjælland til - og 
dermed sikre foreningen en væsentlig indtægt. Mønstret for pinsefester
ne var: en kendt foredragsholder, folkedans, anden underholdning og 
bal.

Sidst i 20’me kom der også gang i dilettantforestillingerne. Fra 1923 
til 1955 var 42. kreds’ dilettantforestillinger et fast vinterindslag i 
forsamlingshuset. Allerede i 1880’eme havde der været dilettant i 
forsamlingshuset, og denne aktivitet har som bekendt fået sin store 
renæssance i 1980’eme - nu med »huset« selv som arrangør.

I 1930 var der ikke plads til flere plader på foreningens fane (som i 
dag hænger i idrætshuset), og i en periode frem var foreningens skytter
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Klip fra den første protokol 1890-1900.

blandt de bedste i amtet. I 1931 drøftede man på generalforsamlingen 
for første gang »fodboldspørgsmålet«. Samme år lejede man en bane 
ved Strandhøjgård, og fodbold kom på programmet som den første 
idrætsaktivitet.

Der blev nedsat et udvalg til at tage sig af idrætten, der udover 
fodbold bestod af håndbold og Fri idræt. Der skulle gå et par år før 
idrætsfolkene blev optaget i bestyrelsen på lige fod med skytter og 
gymnaster.

Ingen bold i kirketiden
I 1934 lejede man jord af Jens P. Jørgensen, Fladager, til fodboldbane, 
og der var hold for karle, motionister og drenge. I ’35 spillede man igen 
på Strandhøjgaaid, og dette år indledtes forhandlinger med menigheds
råd og kirkeministerium om køb af præstegårdsjord til anlæg af 
idrætsplads.

Den 28. juni 1935 står følgende i menighedsrådets forhandlingsproto
kol:

»Det i forrige Møde nedsatte Udvalg til at forhandle med 
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Gårdejer Anders 
Hansen - stillede jord 
til rådighed for den 
første skydebane, og 
blev siden formand for 
både 42. kreds og 
forsamlingshuset.

Frederiksborg Amts Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening, 42. Kreds 
om Salg af et Jordareal af Vejby Præstegaard til en Idrætsplads 
fremkom med et Forslag, der gik ud på at sælge ca. 1 ha. Jord til en Pris 
af en Størrelse lig Jordværdien, samt at der blev taget den Bestemmelse, 
at der ikke maatte øves Idræt under Gudstjenesten i Vejby Kirke, og at 
der ingen Spiritusnydelse maatte finde Sted uden ved de sædvanlige 
Sportsstævner, hvis Antal sættes til højst to om Aaret. For dette Forslag 
stemte 5 mod 5. For et andet Forslag om at forøge Sportsstævneme til 
højst fire om Aaret stemte 5 mod 1.

Da Sagen skal have eenstemmig Afgørelse for at forvente Approba
tion hos de kirkelige Autoriteter, vil der blive forsøgt ved et senere Møde 
at finde en Form, hvor en saadan eenstemmig Afstemning kan blive den 
endelige.«

Til menighedsrådsmødet den 8. november var der kommet en ny 
henvendelse fia Idrætsforeningen om køb af to td. land med den 
ændring, at antallet af årlige idrætsstævner blev sat til højst fem. Dette 
var der fùld enighed om i menighedsrådet, og sagen blev sendt til 
kirkeministeriet med anbefaling.
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Et år efter meddelte ministeriet, at man var villig til at sælge arealet 
for 1600 kr. til idrætsforeningen med de opstillede servitutter. Hermed 
fik foreningen sit permanente tilhørssted, og i 1939 kunne den nye 
idrætsplads indvies.

Kun seks forbiere
I 1938 holdt man 50 års jubilæumsfest med en del aktiviteter, 
kapskydning og fest i forsamlingshuset. Ved denne lejlighed lagde den 
daværende formand Jens David Nielsen et stort arbejde i at finde frem 
til foreningens tidlige historie. På generalforsamlingen dette år 
udnævntes foreningens ældste medlem, tømrermester Gustav Larsen, 
Tibirke, til æresmedlem. I jubilæumsåret havde man 12 skytter, der i alt 
afgav 1744 skud, hvoraf kun de seks gik forbi skiven! Gennemsnittet var 
8,22 points.

Gymnastikafdelingen bestod af fire hold, mens der blev spillet 
fodbold af karle og drenge. Håndbolden lå stille dette år, men den 13. 
januar fik man en ny idrætsgren, da idrætsudvalget oprettede en 
badmintonafdeling, som i første omgang havde plads til 16 spillere, der 
dyrkede sporten på en opkridtet bane i det nyombyggede og udvidede 
forsamlingshus. Badminton kan altså fejre 50 års jubilæum i år, mens 
det også var i 1938, at foreningen blev medlem af Sjællands Boldspil 
Union, efter de første år at have spillet fodbold i amts- og 
privattumeringer.

Med støtte fra Vejby-Tibirke kommune opførte en kreds af 
medlemmer i 1943 et klubhus på idrætspladsen. Klubhuset indeholdt to 
omklædningsrum, et baderum (koldt vand), to toiletter (uden vand) og 
et lille redskabsrum.

Usædvanlig fine forhold på den tid, og klubhuset - som sikkert huskes 
af mange - stod da også frem til 1967.

Der var god aktivitet i foreningen i krigsårene, men det kneb 
naturligvis med at skaffe de nødvendige rekvisitter. Således har man en 
pudsig episode fra en fodboldkamp i Tisvilde i 1944, hvor man måtte 
afbryde kampen ved stillingen 2-1 til Vejby, da bolden gik i stykker...

Det er iøvrigt en af de første gange, naboforeningen Tis vilde optræder 
i protokollerne. I de første 50 år var 42. kreds hele Vejby-Tibirke 
kommunes forening, inden Tisvildeleje Gymnastikforening dukkede op.

Omkring 1950 drøftede man en sammenslutning af idrætsafdelinger
ne i Vejby og Tisvilde, men det kunne man ikke blive enige om.
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Vejbys skytter 1934 på skydebanen i Tibirke

Samtidig besluttede sognerådet at udbygge skolerne i begge byer. Var 
man enedes om en fælles skole, hvor Lundehuset nu ligger, havde 
meget set anderledes ud i dag. Så var Vejby og Tisvilde i bogstaveligste 
forstand vokset sammen.

Nu byggede man gymnastiksalen på Vejby skole, og en del af 
idrætsforeningens aktiviteter blev så flyttet hertil. Salonskydning og 
gymnastikopvisninger fortsatte dog i forsamlingshuset.

I foråret 1951 sikrede fodboldafdelingens 1. hold sig for første gang 
oprykning til A-rækken, efter hidtil at have spillet i den laveste række, 
B-rækken. Fra dette tidspunkt blev klubbens faste spilledragt grøn trøje 
og hvide bukser. To år før var Astrid Pedersen tiltrådt som fast 
»vaskekone« - et hverv hun passer endnu på 39. år.

I 1953 blev fodboldbanen omlagt, så alle kampe måtte afvikles på 
udebane, hvilket medførte, at man igen måtte ned i B-rækken.

I 1955 bliver »Eventyr på Fodrejsen« 42. kreds’ sidste dilettantfore
stilling i forsamlingshuset. Pinsefesteme har derimod stor succes. I 1956 
får man en ny fane, og i 1959 giver pinsefesten 4000 kr. i overskud. For 
dette beløb køber man grunden over for baunen.

I 1963 fejrer foreningen så 75 års jubilæum med en fest d. 9/3 i
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Gymnastikafdelingen 1927 opstillet ved forsamlingshusets gavl. 00



forsamlingshuset. Igen har man en kort drøftelse af sammenslutning 
med Tisvilde.

En ny generation fodboldspillere sørger for, at Vejby rykker op i serie 
4. I 1966 bevilger Vejby-Tibirke kommune 50.000 til opførelse af nyt 
idrætshus.

Idrætshuset bygges
Byggeriet på 262 kvm går i gang ved hjælp af frivillig arbejdskraft under 
ledelse af foreningens formand Harald Jensen. Idrætshuset består af 
fyrrum, to omklædningsrum, samlingstue og 15 meter skydebane.

I 1966 var planer om en støtteforening for 42. Kreds så langt fremme, 
at man indkaldte til stiftende generalforsamling - men det projekt blev 
som bekendt først en realitet 12 år senere.

12 medlemmer køber i 1969 et billardbord og herefter har 
idrætsforeningen billard på programmet. Dette år startes også 
bordtennis, men denne aktivitet får ikke så stor tilslutning.

Allerede i 1970 bliver billard-fløjen bygget til idrætshuset. I 1969 
afholdes den sidste pinsefest på Ørby baun. Tiden var løbet fra 
pinsefesteme, der især blev udkonkurreret af de store halfester i Helsinge 
op gennem 60’eme. I 1971 sælger idrætsforeningen grunden overfor 
Ørby baun.

I stedet for pinsefester holdes på idrætspladsen sommerfest med 
loppemarked.

Den 5. juni 1969 besluttede Vejby-Tibirke sogneråd at sætte gang i 
planerne om udvidelse af idrætsanlægget med endnu en fodboldbane. 
Her starter »Sagaen om mosehullet« - fodboldbanen som aldrig blev 
anlagt ordentligt, og som først i de senere sæsoner har kunnet anvendes 
nogenlunde.

Kommunesammenlægningen i 1970 skaber tilsyneladende også lidt 
vanskeEgheder for foreningen. Der bhver længere til beslutningstagerne, 
og den nye idrætsunion - sammenslutningen af kommunens idrætsfore
ninger - er i starten et forum, hvor man nærmest bekriger hinanden... 
Der skabes dog nye muligheder for indendørs idræt med åbningen af 
Ramløsehallen, hvor også Vejby får tider. Men der skal betales halleje, 
og sammen med de stigende ohepriser dræner det foreningens 
økonomi. Der er ingen penge i kassen. Det står også skidt til med 
gymnastikken. Oplysningsforbundene snupper både medlemmer og 
ledere.
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Klubhuset på idrætspladsen, opført 1943.

Banko redder økonomien
På andre punkter går det dog fremad. I 1975 etableres lysanlæg på 
fodboldbanen og skivetræk i skydesalen, takket være tilskud via 
idrætsunionen. På generalforsamlingen i januar 1975 trækker Harald 
Jensen sig tilbage efter ni år på formandsposten. Han bliver udnævnt til 
æresmedlem, mens Benny Jensen overtager foreningens ledelse.

For at afhjælpe økonomien startes en serie bankospil forår og efterår i 
forsamlingshuset. Den økonomiske nedtur bliver vendt, i løbet af de 
næste år bliver der råd til nyinvesteringer, i 1977 tages den første bus til 
transport af ungdomsspillere i brug.

Lørdag den 21. juni 1975 holdes for første gang sommerfest sammen 
med Vejby Borger- og Grundejerforening. Denne fest udvides de 
kommende år, og fra 1979 står idrætsforeningen alene for arrangemen
tet omkring Skt. Hans. En sommerfest der gennem årene har givet 
vekslende udbytte og vekslende regnbyger!

I 1977 tages bordtennis igen på programmet, og denne afdeling kører 
med et lille - men trofast - medlemstal frem til 1986, hvor interessen igen 
daler.
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I september 1977 udkommer det første eksemplar af VEJBY 
SPORTEN, det er dog først nr. 2 fra december 1977, der bærer denne 
titel. Omkring 1970 udkom idrætsbladet »Spiridon«. I modsætning til 
det, har VEJBY SPORTEN vist sig levedygtig med skiftende 
redaktioner. Nr. 48 udkom i februar 1988. Bladet udsendes med 
postvæsenet til samtlige husstande som en kærkommen orientering for 
yngre og ældre om idrætsforeningens aktiviteter.

I marts 1978 markerede idrætsforeningen 90 års jubilæum med 
reception, jubilæumsfest i forsamlingshuset og udsendelse af et 
jubilæumsskrift, der på 24 sider ridsede foreningens historie op.

Vejby Idrætsforening havde i 1978 510 medlemmer fordelt på syv 
afdelinger. 90-året blev på flere punkter et mærkeår for foreningen, som 
markerede sig for alvor.

I juli havde man for første gang et hold på en større udlandsrejse. 
Fodboldens juniorhold var en uge i Holland. I efteråret arrangerede 
fodboldafdelingen et møde for at få flere forældre interesserede i 
ungdomsarbejdet. Det førte ikke til noget(!), men mødet blev i stedet 
den direkte anledning til oprettelsen af støtteforeningen 42. Kreds’ 
Venner, der blev stiftet den 7. december 1978 - og hvis kolossale

Folkedans ved pinsefest på Ørby baun ca. 1960
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Idratsforeningens dilettanter til » Under Skæbnens Lov«, 1952.

betydning for idrætsforeningen igennem de sidste 10 år skulle være 
kendt!

Nye lokaler og DM-titel
I 1978 tog man også det første skridt til det nye baneanlæg med en 
henvendelse til Helsinge kommune, og der blev lagt planer for udvidelse 
af idrætshuset. Man enedes om at bygge en ny stor sal til brug for 
skydning og bordtennis med den tanke at indrette den gamle 
samlingsstue og skydesal til omklædningsrum og opholdstue.

Udbygningen startede i 1979, hvor Benny Jensen lod sig afløse på 
formandsposten af Jette Olsen, den første kvinde i spidsen for 
foreningen. Byggeriet gik dog langsomt og kom til at volde flere kvaler, 
end man havde forudset. Først på foreningens fødselsdag i 1984 kunne 
man officielt indvie de færdige klublokaler, vi kender i dag.

I 1980 blev den 15-årige billardspiller Ole Nymark idrætsforeningens 
første danmarksmester. Ole hjemtog tilmed to DM-tider. På det festlige 
plan kom »Vejby-aften« til gennem samarbejde med andre foreninger, 
mens det må konstateres, at interessen for de andre fællesarrangemen
ter, juletræsfest og tøndeslagning, har været dalende op gennem 80’eme.

Ved sommerfesten i 1981 opførtes for første gang CABARET VIFS 

22 



med Vejby-dilettanteme, som de senere år også har »eksporteret« 
succesen til Helsinge byfest.

I 1982 fik idrætsforeningen endnu en afdeling, Volleyball, som var 
startet selvstændigt året før. Den 1. oktober dette år kom så et nyt 
vendepunkt for Vejby IF: Denne dag blev Vej by-hallen indviet. 
Hermed fik gymnastik, håndbold, badminton, volleyball og inde-fod- 
bold nye muligheder på hjemmebane. En flot hal - men desværre 
underdimensioneret fra starten med kun to små omklædningsrum og et 
lille mødelokale. Men hallen betød store fremskridt, og foreningens 
medlemstal satte da også ny rekord. Det blev på generalforsamlingen i 
januar 83 opgjort til 633.

På denne generalforsamling drøftede man for første gang en 
omlægning af foreningens struktur. Udviklingen var løbet fra den gamle 
ledelsesform, den siddende mammut-bestyrelse med to repræsentanter 
fra hver afdeling kunne ikke følge med udviklingen, en dél af 
foreningens lokaler henlå mere eller mindre i byggerod.

Ny struktur
I løbet af efteråret blev der rettet op på dette, og den 18. november 
kunne der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Her vedtog

Frokostpause under klubhusbyggeriet i 1967
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man den nye struktur, så foreningen fremover skulle ledes af et 
forretningsudvalg, mens afdelingerne fik egen bestyrelse og selvstændig 
økonomi.

På den ordinære generalforsamling i januar 1984 blev forretningsud
valget valgt med Peer Seierby som ny hovedformand.

De enkelte afdelinger fandt ret hurtigt ind i en god rytme omkring det 
sportslige og økonomiske, selv om det for flere krævede en betydelig 
ekstra indsats, navnlig på det sidste område.

I 1985 blev keglespillerne optaget som en selvstændig afdeling, så 
Vejby Idrætsforening i jubilæumsåret består af otte afdelinger (ni med 
den »hvilende«, men ikke nedlagte, bordtennisafd.).

I efteråret 86 indledtes det hidtil største anlægsarbejde under 
Helsinge kommunes idrætsunion - de stærkt savnede ny fodboldbaner, 
som de kommende år skal skabe grobund for yderligere udvikling i 
foreningens største afdeling. Anlægget ventes taget i brug i foråret 1989.

På generalforsamlingen den 26. januar 1988 blev Vejby Idrætsfore
nings samlede medlemstal opgjort til 620. Det er en lille nedgang i 
forhold til de seneste år - en nedgang der nu skal vendes via 
jubilæumsaktiviteteme og de bedre faciliteter, der er på vej.
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Lokalshow - fast underholdende indslag ved sommerfesterne.

Cabaret VIFS-holdet 1987 - 803emes store trækplaster.
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Oversigt over fbrmænd 
i 42. kreds Vejby Ny 1888-1988 
1888-1890 Gårdejer Niels Nielsen
1890-93 Skrædder Niels P. Larsen
1893-96 Gårdejer Anders Hansen
1896-1903 Gårdejer Lars P. Larsen
1903-05 Gårdejer Karl L. Larsen
1905-08 Gårdejer Rasmus Nielsen
1908-10 Skrædder Niels P. Larsen
1910-13 Tækker H. Chr. Sørensen
1913-17 Skovarb. Carl E. Pedersen
1917- 18 Arbejdsmand Emil Hansen
1918- 20 Tømrer Poul D. Pedersen
1920-23 Parcelist Morten Pedersen
1923-27 Tømrer Gustav Larsen
1927-29 Gårdejer Søren Hansen
1929- 30 Tækker Anton Sørensen
1930- 31 Gårdej er Laurids Sørensen
1931- 37 Gårdejer Helge Larsen
1937-39 Smedjens D. Nielsen
1939-42 Forpagter Sv. Å. Svendsen
1943-45 Mejeribestyrer C.L. Larsen
1945- 46 Murer Otto Pedersen
1946- 48 Gårdejer Sv. Å. Svendsen
1948-50 Kommunekasserer Svend J. Hansen
1950-54 Forsikringsmand Erik Bjødstrup
1954-58 Førstelærer Svend Larsen
1958- 59 Landmand Ejner Svendsen
1959- 66 Gårdejer Børge Petersen
1966-75 Kontorbestyrer Harald Jensen
1975-79 Smed Benny Jensen
1979-81 Kontorassistent Jette Olsen
1981-83 Repræsentant Amy Lyngbak
1983- 84 Vognmand Kaj Hansen
1984- 88 Maskinarb. Peer Seierby
1988- Pladesmed Hans Olsen 
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Æresmedlemmerne fortæller:
Henry Larsen:
Aktiv siden 1926

Henry Larsen kan i idrætsforeningens jubilæumsår se tilbage på ikke 
mindre end 62 år som aktiv medlem af 42. kreds. Samtidig har han 
sammen med fin Else kunne følge foreningens udvikling på nærmeste 
hold som nabo til idrætspladsen siden 1944.

De har begge deres daglige gang i idrætshuset, hvor de holder 
sammen på kioskdriften, og - med uundværlige »Hildur« - skaber den 
hygge og stemning, der skal til.

»Murer-Henry«, der er født i Unnerup, begyndte at gå til gymnastik 
som 10-årig i 1926. Han var også lidt med på fodboldbanen (»her ville 
de ikke have mig på holdet«), men fra midt i 30’eme blev skydningen 
den afgørende interesse. Først salonskydning i forsamlingshuset, men 
snart efter også på langbanen i Tibirke.

-1 starten gik det ikke særlig godt, men da jeg fik hjælp af Christian 
David Nielsen, begyndte jeg at kunne ramme, erindrer Henry. Fra 
omkring 1937-38 og en årrække frem havde skytteafdelingen sin 
storhedstid.

-Vejby vandt alt i de år ved kapskydninger i Helsinge, Blistrup og 
Ramløse. Det var ikke mig, der var nummer 1, men jeg var dog med!

En af årsagerne til fremgangen var, at foreningen i 1936 erhvervede 
et unikum af et gevær. Senere fik mange skytter deres eget gevær, mens 
foreningens øvrige - med Henry Larsens ord - var nogle gamle sprøjter, 
som godt nok blev moderniseret.

I 1942 hjemtog 42. kreds amtsforeningens store vandrepokal. 
Vejby-skytteme hørte til de bedste, men var ikke lige vellidte ude 
omkring. Kapskydningerne foregik ikke altid venskabeligt. Henry 
husker efter en sejr ved hovedkredsskydningen i Helsinge, at formanden 
for den arrangerende forening udtalte, at »Vej by’s skytter er 
ualmindelig dygtige, men de er nogle rædsomt dårlige kammerater«!

Omkring 1943 købte man arealet med skydebanen i Tibirke af Karl 
Mathiesen. Før krigen skød man på 250 meter bane. Det blev siden 
ændret til 200 meter, men det var ikke muligt at ændre længden på 
banen i Tibirke.
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Vejby skytte-holdet, der i 1942 hjemtog amtets store vandrepokal.

Henry Larsen kom i bestyrelsen i 1938, og han havde det vanskelige 
job at være skydeudvalgsformand under krigen. Trods restriktionerne 
var der stor aktivitet frem til tyskerne tog foreningens geværer i 1943.

Efter befrielsen i 1945 myldrede det frem med »fritidskæmpere«, og 
der kom en stor tilgang til skydningen, som dog svandt igen. Der 
dukkede også mange forskellige våben frem, hvoraf nogle »skød lidt om 
hjørnet«.

DDSG & I lånte 10.000 svenske armé-geværer ud til foreningerne, 
men de var ikke særlige fremragende - nærmest livsfarlige. Henry 
Larsen har oplevet tre gevær-sprængninger ved kapskydninger, men 
heldigvis slap de pågældende skytter med smårifter.

Henry Larsen betegner sig selv som »en af de dårligste i den bedste 
klasse«, men han har dog vundet omkring 70 riffelplader i sin tid. Ved 
jubilæumsskydningen i 1938 vandt han en pokal, og året efter blev det 
til et Ø-mesterskab i liggende skydning. Det var året, hvor han for første 
gang fik sommerferie - tre dage.

Et Ø-stævne blev afholdt ved Almindingen på Bomholm, og 
deltagerne sov i et opstillet cirkus-telt. De fleste af Vejby-skytteme var 
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først i 2O’eme, men med dem var Jens David Nielsen, hans 
tvillingebroder Jørgen og Hans Mathiasen, der var omkring de 50 år. 
På pladsen, der også blev benyttet ved dyrskuer, fandt de unge skytter 
et skilt med teksten »Ældre tyre», og det blev hængt op ved de tre 
»gamles« sengeplads mens de sov.

I 1947 var Henry sammen med andre Vej by-skytter - og Else bag på 
motorcyklen - til landsstævnet i Odense, hvor Tyge Hjelmsø ved 
skydningen på Seden strand vandt et gevær.

I 1944 blev Else og Henry gift, og de byggede huset på Mellemvej, 
hvor Arne Petersen nu bor. Fra denne tid erindrer de bl.a. en episode 
under en fodboldkamp, hvor bolden - den eneste man havde - røg ind i 
haven. Efter lang tids forgæves søgen fandt man endelig bolden. Den 
var røget op i - den tomme - barnevogn, der stod udenfor huset.

Fra samme periode huskes også mindre muntre og mere dramatiske 
episoder, som da Egil Nielsen under et adetikstævne blev ramt af et 
spyd og fik armen knust, da en senere ankommen deltager mod 
slutningen af stævnet pludselig kastede betydelig længere end de øvrige.

I 1949 flyttede Else og Henry til huset for enden af Engvej, hvor de 
har boet siden - og hvor idrætspladsen som bekendt er »flyttet efter 
dem«, da den kommunale bane, med store vanskeligheder, blev taget i 
brug.

Henry Larsen, der til sommer fylder 72 år, blev på generalforsamlin
gen i 1987 udnævnt til æresmedlem af Vejby Idrætsforening - sammen 
med de yngre »knægte« Hans V. Pedersen, Børge Petersen og Poul 
Erik Pedersen.
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Hans V. Pedersen:

Befrielsen afbrød fodboldkamp
Ved gennemlæsning af mit bidrag til 90 års jubilæumsskriftet, som jo i 
det store træk dækker det væsentlige, (det skulle jo ikke være en hel 
roman), skal der her ikke forekomme gentagelser angående dette. En 
lille tilføjelse vil jeg dog gøre her, da det vist ikke er forekommet hverken 
før eller indtil nu, at far og søn har spillet sammen på Vejbys førstehold i 
fodbold. Dette har jeg gjort sammen med min knægt John i en kamp, 
som vi forøvrigt vandt, hvad ellers?

Et par episoder fia ældre dato, som vel nok ikke kunne forekomme 
nu til dags uden alvorlige følger: En tilskuer, som var lige rapkæftet nok 
med tilråb til en af vore spillere, samt en faktisk uduelig dommer, dog 
ikke i sort, blev strakt til jorden med en perfekt højre af nævnte spiller!

En aften var der arrangeret en fodboldkamp på Vejbys bane, mellem 
vistnok en påtænkt nystartet klub fia Holløselund, som dog aldrig blev 
til noget, og et sekundahold fia Vejby, jeg stod som tilskuer, og så 
pludselig til min forundring, at Dannebrog blev hejst ved det gamle 
kommunekontor, og samtidig under kampen kom der en mand ind på 
banen og henvendte sig til flere af spilleme, hvorefter de forlod banen. I 
samme øjeblik hørte jeg et råb bag mig: »Kom ind og hør - tyskerne har 
kapituleret«, det var slagter Gunnar Larsen som var hos murermester 
Henry Larsen, og dér havde hørt det glade budskab.

Det var altså den 4. maj 1945. Lidt efter så vi, at der kom en 
benzindrevet bil ind til vores lille Idrætshus for at hente våben, som var 
gemt på loftet til frihedskæmperne, hvoraf flere altså havde deltaget i 
fodboldkampen.

Mit bidrag til Idrætsforeningen nu, som 70 årig, består i, at jeg stadig 
spiller badminton, dette sker sammen med en jævnaldrende, så det er 
ikke de store krumspring, der foregår.

I den tid 42. Kreds Venner har eksisteret, godt ni år, har jeg siddet i 
bestyrelsen, og siden 1984 som kasserer, og vi har da gjort nogen gavn 
(mener jeg dag) idet vi siden starten ialt til Idrætsforeningen har 
udbetalt 715.610,00 kr.

Med sportslig hilsen
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1.holdet ca. 1950. I bageste række længst til venstre Poul Erik Pedersen og i 
midten Hans V. Pedersen.

Poul Erik Pedersen:

Min tid i Vejby IF
Den første kontakt jeg fik med jubilaren var for ca. 53 år siden. På det 
tidspunkt var min fader en meget aktiv skytte i 42. kreds - både på lang 
og kort bane - og han vandt ikke så få præmier.

Rifielskydningen foregik på foreningens også nu eksisterende bane i 
Tibirke og salonskydningen i Vejby Forsamlingshus.

Foreningen deltog i mange kapskydninger med omegnens foreninger 
og i hovedkreds- og amtsskydninger. Her tog min far mig med, og det 
var en stor oplevelse. Her blev fortalt en bunke historier, ikke altid lige 
fine, særlig af Søren Hansen, J.D. Nielsen, Anton Sørensen, C.D. 
Nielsen m.fl. Det var hyggelige fyre, og skyde kunne de - i den periode 
hjemførtes ikke så få præmier til foreningen.

Jeg prøvede også senere selv at skyde på både lang og kort bane, men 
det fik aldrig min store interesse.

Min fader har også været gymnastikleder samt formand for 
foreningen. Så kommer vi til, da jeg en af de første gange fik kontakt
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med en fodboldbane. Det foregik på Strandhøjgårds jord, jeg husker 
tydeligt, at det ene mål var ud mod Rågelejevejen og det andet mod 
vest. Der var en højdeforskel fra den ene ende til den anden på ca. 2 
meter! Her var også arrangeret løb for børn omkring fodboldbanen. Det 
var med handicap efter størrelse, og da jeg var den mindste, fik jeg ret så 
stort handicap, og vandt også løbet - jeg har nok haft for stort forspring. 
Min præmie var et sølvnålsskjold med foreningens initialer, den var jeg 
meget stolt af.

Så skiftede jeg fra skolen ved Sandgraven til skolen ved Tisvildevej. 
Det var i 3. kl., hvor vi havde Brøns som lærer. Hans hobby var fodbold 
og kortspil, og det kom os drenge til gode. Vi lærte fodbold og lidt 
kortspil (whist). Når vi havde frikvarter, eller det var godt vejr, ja så 
spillede vi fodbold. Det var alletiders. Her fik vi drenge de første regler 
og kundskaber om spillet. Så bliver jeg for første gang medlem af 
idrætsforeningen (fodboldafd.), hvor jeg nok har haft mine bedste 
fritimer med mange oplevelser. Jeg startede i drengerækken, men fra 
den periode kan jeg ikke rigtig huske, men jeg mener, at jeg ikke var 
mere end 15-16 år, da jeg ind i mellem spillede på klubbens B-hold.

Efterhånden blev jeg fast mand, dels som angriber, men senere som 
målmand, og jeg var med til at spille holdet op i A-rækken i 1951. Det 
var et stærkt hold, vi havde, men vi måtte tilbage til B-rækken og ikke så 
få gange hente spilleme ude i roerækkeme for at blive 11 mand.

Det var i den periode, at Bjødstrup var formand og undertegnede 
kasserer. En særlig oplevelse var til et idrætsstævne på vor nuværende 
gamle bane. Vejby spillede mod Ramløse, her var der en publikummer, 
der provokerede, det var smeden fia Ramløse. Det blev en af vore 
spillere for meget, han gik ud og gav smeden en på snuden og fortsatte 
derefter spillet, uden at dommeren greb ind. Det kunne nok ikke lade 
sig gøre i dag!

Baneforholdene var meget fine, vi havde også et godt klubhus med to 
omklædningsrum, bruserum (koldt vand), gammeldags lokum m.m. 
Dette hus blev opført på frivillig basis, ligesom det eksisterende, som jeg 
selv har været med til udførelsen af - af tre gange. Her har jeg også haft 
nogle gode timer, og det er en fornøjelse at se, hvor godt det fungerer i 
dag-

Jeg har også spillet håndbold, hvor jeg også stod på mål. Her havde 
vi nogle virkelig gode herrehold, særlig i krigsårene, og det var ligesom 
sammenholdet var forstærket i denne periode - ret naturligt. Vi spillede i 
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De fire nyudnævnte æresmedlemmer 1987. Henry Larsen, Børge Petersen, Hans V. 
Pedersen og Poul Erik Pedersen.

B- og A-rækken, hvor jeg har deltaget i amtsmesterskabet flere gange. 
Det foregik på FIFs baner i Hillerød. Særlig den ene gang husker jeg, 
transporten foregik i hestevogn under krigen. Det var en gummivogn, vi 
udstyrede med bænke og forspandt to heste.

Badminton har også haft min store interesse. Her begyndte jeg at 
spille i Vejby Forsamlingshus. Banen var ca. 1,50 meter for kort, men 
det vænte vi os til. Det var straks værre for vore modstandere. Når de 
kom på besøg hos os, havde vi alle muligheder for at vinde. I 1951 blev 
der bygget gymnastiksal på Vejby skole, vi flyttede derop og fik nogle af 
de fineste faciliteter, og afdelingens medlemstal voksede til 40-50 stk. Vi 
fik nogle gode tumeringshold, og her har jeg også haft nogle af mine 
bedste sportslige timer.

Gymnastik har jeg også deltaget i - mest i drengeårene, men det blev 
aldrig min store interesse. Opvisningerne så vi mest frem til. Det foregik 
også i forsamlingshuset.

I vinterperioden var også folkedans. Kirsten Larsen, Ørby, var vor 
leder, og det var hun dygtig til. Musikken leverede barber Viggo 
Larsen, Helsinge, på violin. Efter en del øveaftener, havde vi opvisning, 
hvor der blev lejet folkedansdragter. Sidste gang jeg var med, var vi 30 - 
det så festligt ud.
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Sidst i 60’eme fik foreningen en billardafdeling. Det første bord stod i 
den gamle skydesal. Holger var primus motor for det. Her skulle man 
også være med, særlig da man var blevet ældre. Få år efter blev der 
bygget en tilbygning. Her har billardafdelingen vel nogle af de bedste 
lokaler i Nordsjælland, med tre borde og virkelig dygtige spillere 
imellem.

Afdelingen har hjemført foreningens første danmarksmesterskab 
samt en bunke sjællandsmesterskaber. Her får jeg en pot billard hver 
uge i vinterhalvåret med gode venner.

Jeg har været med til at oprette 42. kreds Venner (støtteforeningen), 
som i dag med en dygtig ledelse er et godt aktiv til foreningen.

I dag har Henny og jeg den store glæde, at vore to børn siden deres 7. 
år har været aktive i idrætsforeningen.

Det var noget af mit forhold til den 100 årige idrætsforening - så godt 
jeg husker det genmem 50 år. Jeg vil også sige den nuværende 
bestyrelse hjertelig tak for udnævnelsen til æresmedlem den 27. januar 
1987. Det var virkelig en overraskelse, som jeg blev meget glad for. Det 
er mit håb, at jeg kan yde og nyde mange timer i vores forening 
fremover.

Med et hjerteligt tillykke til denne idrætsforening, som i dag bliver 
dygtigt ledet i såvel F.U. som i afdelingerne, vil jeg ønske, at den også i 
fremtiden kan skaffe kvalificeret ledelse til gavn for ungdoms- og 
seniorarbejdet i vores område. Poul Erik Pedersen

Fra pinsefest på Ørby baun.
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Børge Petersen:

Idrætsøkonomi før og nu
Hvis man vil drage en sammenligning af idrætsforeningens økonomi og 
arbejdsvilkår gennem de sidste 30 år, må man konstatere en stor forskel 
på begge områder.

Ved starten af min formandsperiode sidst i 50’eme, var det en rolig 
tid uden de store udfordringer. Indtægterne var små og bestod af 
kontingenter, suppleret med et par fester (gymnastikopvisning og 
andespil med efterfølgende bal) og så selvfølgelig pinsefesten på Ørby 
Baun, som jo i høj grad påvirkede økonomien. En god pinsefest med et 
normalt overskud på ca. 3000 kr. betød sikkerhed for foreningens drift 
indtil næste pinse. Som sagt, pengene var små. Jeg kan huske vi på et 
møde vedtog at udskyde købet af én fodbold til efter pinsefesten, netop 
dette eksempel viser forskellen til nutiden, hvor det ikke er ualmindeligt 
at man køber 20-30 bolde af gangen.

Samfundsudviklingen op igennem 60’eme, medførte et pres fia 
medlemmerne om faciliteter og forskellige frynsegoder f.eks. gratis 
transport, som har været medvirkende til en stor stigning i foreningens 
udgifter. I den forbindelse skal klubhuset også nævnes, det medfører en 
masse faste udgifter, hvoraf lys, varme, rengøring samt almindelig 
vedligeholdelse vel nok er de største og det er endvidere udgifter som vi 
slet ikke kendte i vores tid i idrætsforeningen. Alle disse udgifter er i en 
størrelsesorden så selv med en stor forhøjelse fonnåede kontingenterne 
ikke at dække.

Derfor har det efterhånden været nødvendig med en del nytænkning, 
det første var kommunalt bloktilskud til ungdomsafdelingeme (under 
25 år) dernæst kom sponcorer ind i billedet. Dernæst stiftelsen af 
støtteforening og som det foreløbige sidste skud på stammen, 
fanklubben. Disse aktiviteter er alle rettet mod en styrkelse af 
idrætsforeningens økonomi og øvrige virke.

Man kan diskutere sundheden i at drive idræt på vilkår, som er 
afhængig af udenforstående faktorer, men man kan ikke diskutere 
nødvendigheden af, at disse faktorer er til stede, de er af afgørende 
betydning for idrættens videre trivsel. Kun skal man gøre sig en ting 
klart, alle disse tiltag er ikke obligatoriske, de kan slettes med et enkelt 
pennestrøg, derfor skal de betragtes som en hjælp i nutiden, aldrig som 
en sovepude.
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Da undertegnede på Vejby Idrætsforenings generalforsamling i jan. 
1980, som repræsentant for fodboldafoelingen, blev indvalgt i bestyrel
sen, var foreningen vokset sig til en række problemer som alt mer 
påtrængende krævede en løsning.

Byggeriet af den nye skydesal skulle gennemføres, og det viste sig hen 
ad vejen, at dette projekt medførte en række tekniske og økonomiske 
problemer.

Det stigende medlemstal medførte behov for yderligere omklæd
ningsfaciliteter.

Den gamle skydesal skulle bygges om - behovet for egentlige 
klublokaler var stort.

Foreningens egen fodboldbane var i dårlig stand og den kommunale 
bane - »mosehullet« - var periodevis totalt ubrugelig.

Og selv hvis disse baner havde været brugbare, var behovet for flere 
baner stort.

Vejby Idrætsforenings indendørs aktiviteter led under den lange 
transport til Ramløse- og Toftehalleme.

Bestyrelsesarbejdet i foreningen vanskeliggjordes af det store antal 
bestyrelsesmedlemmer. Udover foreningens formand var hver aldeling 
repræsenteret af 2 medlemmer i bestyrelsen - dvs 17 personer i alt! 
Beslutningsprocessen og den daglige arbejdsgang var omstændig og 
træg. Foreningens opbygning indebar, at de enkelte afdelinger ikke selv 
havde økonomisk ansvar - hverken mht til indtægter eller udgifter - 
hvilket ofte drev kassereren til vanviddets rand!

De tekniske problemer ved skydesals-byggeriet blev med sagkyndig 
hjælp løst hen ad vejen. De økonomiske problemer blev klaret ved 
optagelse af et prioritetslån på kr. 100.000 i Kreditforeningen Danmark.

I efteråret 1983 blev der taget initiativ til ombygning af Idrætshuset. 
Tidligere projekter måtte henlægges pga foreningens økonomi, men det 
lykkedes at stable et billigere alternativ på benene.

At ombygningen overhovedet kunne gennemføres kan vi i høj grad 
takke 42. Kreds’ Venner for. Samtidigt udbetaltes et tilskud fra 
tipsmidlerne. Den gamle opholdsstue og det gamle køkken blev 
indrettet til omklædnings- og bruserum.
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Peer Seierby (formand 1984-88) overrakker foreningens gave på æresmedlem 
Harald Jensens formand 1966-75) 70 års fødselsdag.

Den gamle skydesal blev ombygget til 2 klublokaler, kontor, 
køkken/kiosk og vindfang.

Foreningens gamle fane fra 1888 fik endelig en permanent 
ophængning, på endevæggen i det store klublokale!

Arbejdet blev udført på frivillig basis af foreningens medlemmer. Den 
17.3.1984 - på foreningens 96-års dag blev de nye lokaler indviet.

I 1978 havde VIF rettet henvendelse til Helsinge Kommune 
vedrørende nye fodboldbaner i Vejby.

I 1984 købte kommunen et areal på 36.000 m2 af Præstegårdsjorden. 
Lokalplanen for området blev vedtaget i nov. 1985 og efter høsten i okt. 
1986 kunne det første spadestik endelig tages.

Helsinge Kommunes samlede omkostninger i forbindelse med 
indkøb af arealet og anlæggelse af banerne beløber sig til 1,4 mill. kr. 
Heraf udgør selve anlægsudgiften kr. 831.000,-, som er bevilget via 
Helsinge Kommunes Idrætsunion.

Anlægsarbejdet er udført af »Vejby Anlægsgartneri« og »K. 
Flemming Jacobsen«, Ølstykke.

Banerne forventes klar til brug i foråret 1989.
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Afdelingerne kan mødes til en hyggestund i klublokalerne.

Helsinge Kommune bidrog yderligere til idrættens fremme ved at 
påbegynde byggeriet af den længe ventede Vejby Hal i 1981.

Tisvilde og Vejby Idrætsforeninger tog aktivt del i planlægningen af 
Vejby Hallens endelige udformning.

Hallen blev indviet i oktober 1982.
Fordelingen af haltimer mellem TGF og VIF og Vejby Skole 

varetages af et »haludvalg« de består af repræsentanter for de 3 parter.
Efter VIF’s generalforsamling 1983 nedsatte den daværende 

bestyrelse et udvalg, bestående af 
Kaj Hansen (VIF’s formand)
Amy Lyngbak (tidligere formand for VIF)
Kate Jørgensen (VIF’s kasserer)
Gert Andersen (fodboldafdelingen)
Peer Seierby (VIF’s næstformand, formand for fodboldafd.)

Udvalget skulle udarbejde et forslag til strukturændring i og nye 
vedtægter for foreningen.

Tanken bag det endelige forslag var at smidiggøre det daglige 
arbejde og bedre styringen af økonomien i foreningen.

Forslaget omfattede uddelegering af ansvar for drift og økonomi til 
selvstændige afdelinger. Samtidigt samledes hovedforeningens drift og 
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økonomi hos et 5-mand stort forretningsudvalg, med ansvar overfor 
VIF’s generalforsamling.

Forslaget blev fremlagt ved en ekstraordinær generalforsamling i 
efteråret 1983 og (med mindre ændringer) vedtaget på generalforsam
lingen i jan. 1984.

Det er min helt klare overbevisning at strukturændringen var 
påkrævet for at VIF skulle kunne overleve som aktiv forening. Og det er 
med stor tilfredshed, jeg ser tilbage på de sidste 4 år.

I det store hele har afdelingerne levet op til det nye ansvar, og de er 
vokset med opgaverne. Interessen og ansvarsbevidstheden for økono
mien er stor og man har i vid udstrækning givet sig i kast med nye 
initiativer og opgaver i de enkelte afdelinger.

Selvfølgelig kan en opsplittet foreningsstruktur medføre risiko for 
rivalisering og illoyalitet mellem afdelingerne indbyrdes og i forhold til 
hovedforeningen. Men det er en illusion at tro at disse problemer ikke 
skulle have eksisteret under den gamle struktur!

I forbindelse med strukturændringen og ombygningen åbnedes en 
samlet kioskdrift (momsregistreret!) i hovedforeningens (forretningsud
valgets) regi.

Kiosken har betydet udvidet service for foreningens medlemmer, 
både mht vareudbud og mulighed for klubliv/samvær i Idrætshuset.

Yderligere en ny aktivitet i foreningens hus udgør dagplejemødrenes 
legestue, tirsdag og onsdag formiddag. Dette samarbejde med den 
kommunale dagpleje har alle glæde af - også VIF på længere sigt.

Mine personlige forudsætninger for at være formand for en idrætsfore
ning i rivende udvikling, var små, da jeg 1984 blev valgt som formand for 
det nyoprettede Forretningsudvalg. Faktisk var min eneste erfaring i 
foreningsledelse, at siden 1980 forsøge at holde styr på en stor og uregerlig 
fodboldafdeling. - Men i visse situationer må man lære hurtigt.

Og dog! - Uden stor og loyal støtte fra visse af foreningens 
medlemmer, uden opbakning fra de kommunale embedsmænd og fra 
Idrætsunionens formand, var det ikke gået!

Overfor visse andre bør det måske understreges at kritik, med fordel, 
kan fremføres mere konstruktivt.... At være med i arbejdet i VIF har 
bragt mange glæder men også endeløse problemer undervejs. Trods det 
jeg synes vi i fællesskab har nået, er der stadig nok at tage fat på for den 
næste. Til en del af nedenstående projekter er der søgt - og delvis 
bevilget - penge fra Idrætsunionen:

39



Billardafdelingen trænger til nye lokaler
Omklædningsrum skal renoveres og udvides
Kiosken trænger til lagerplads
Installation af ventilationsanlæg og ny kedel er påkrævet
Etablering af mødelokale og større kontor ville være ønskeligt 
Foreningens egen bane skal renoveres og der bør etableres en grusbane 
Etablering af parkeringspladser
Renovering af Idrætsvej
Udbygning af Vejby Hallen.

FRISK MOD!
»Hvortil nytter de evige klager?
Se dig om efter alskens sager -
ingen far nyt brød, uden han bager«

(Emil Aarestrup, 1800-1856)
Peer Seierby 

formand 1984-1988

Peer Seierby hjælper 
puslingespilleren 
Ronny Larsen med det 
første spadestik til de 
nye baner.
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Afdelingerne fortæller:

Skydning
Et par ord skal der også lyde fra 42. kreds’ skytteafdeling. Den var jo 
som bekendt den første afdeling af idrætsforeningen, og derfor den 
direkte årsag til, at vi i år kan fejre 100 års jubilæum.

Der har jo været skrevet meget om skytteafdelingen i de forløbne 
hundrede år, så vi vil nøjes med at fortælle om, hvordan afdelingen 
fùngerer i dag. Der er 15 børn og 5 voksne skytter. Træningsaftenen er 
tirsdag og voksne og børn skyder samtidig. Der skydes på 15 meter 
baner i idrætshuset. Afdelingen ejer 6 Otterup rifler og 2 Smith og 
Wesson pistoler. Bestyrelsen består af Uno Jørgensen - Carsten Palm og 
Bill K. Petersen, der fortiden fùngerer som kasserer og formand, idet 
formanden i jubilæumsåret afgik i utide og en ny ikke er blevet valgt.

Hvis afdelingen skulle komme med et jubilæumsønske var dette, at vi 
håber på en større fremgang i afdelingen. Det må dog nok konstateres, 
at det ikke alene er i Vejby der er nedgang i skytter, det er også på 
landsplan, at skydning ikke har tag i ungdommen.

Skytteafdelingen

Uno Jørgensen koncentrerer sig.
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Gymnastik
Vi har dyrket gymnastik i Vejby Idrætsforening i ca. 100 år, de første 
mange år foregik det i Vejby forsamlingshus, senere blev gymnastikken 
flyttet til Vejby skole, det var i 1953, i den dengang nye gymnastiksal. I 
dag kalder vi den, den gamle gymnastiksal, da Vejbyhallen er kommet 
til, et stort fremskridt for gymnastikken. Men gymnastikken har bare for 
lidt tid i hallen og må derfor stadigvæk bruge den gamle gymnastiksal.

Gymnastikken i dag er nok lidt anderledes end for 100 år siden, der 
er kommet mere rytme i, den mere disciplinære gymnastik hører 
fortiden til.

Der har altid været spring og redskabsgymnastik, selvom der også på 
dette område er sket store fremskridt, så vi i dag har nogle meget 
dygtige springgymnaster i Vejby.

Tidligere var gymnastikken delt op i bømehold, og der igen i piger og 
drenge, og ligeledes for voksne, skarpt adskilt, de dyrkede alle traditionel 
gymnastik.

I dag er gymnastikholdene delt lidt anderledes op, f.eks. i spring, 
rytme og motionshold, hvor man ikke skelner så meget mellem 
kønnene.

Musikken er også anderledes, før var det levende musik, i dag er det 
en båndoptager, der tager sig af denne del, men da musikken til 
gymnastikken i dag spænder over et bredt spektrum, er dette en 
udmærket løsning.

Gennem tiderne har den årlige begivenhed altid været den fælles 
gymnastikopvisning, hvor man viste familie og venner, hvad man 
havde lært i løbet af året.

I mange år foregik det i forsamlingshuset, men vi har også haft nogle 
enkelte på Vejby skole i gymnastiksalen, og i 1983 havde vi for første 
gang gymnastikopvisning i Vejbyhallen. Det var både en spændende og 
dejlig oplevelse, endelig at have plads nok til de store gymnastikhold.

Vi havde selvfølgelig prøvet gymnastikopvisninger i haller før, da vi 
både deltager til opvisninger i Helsingehallen og i Frederiksborghallen, 
men det var altid svært at beregne pladsen når vi ikke havde mulighed 
for at øve på så stor plads hjemme fra. Det problem er heldigvis løst i 
dag.

I sæsonen 1983/84 prøvede vi noget nyt i Vejby, hvilket ville have 
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Rytmedarnerne ca. 1965.

Blandet springhold 1981
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Hele afdelingen samlet ved gymnastikopvisning 1987.



været utænkeligt for 100 år siden. Vi startede et MK-hold op og det gik 
fint, vi ville prøve dette hold, fordi der de sidste år havde været et meget 
lille herrehold, og for at holde på disse, lokkede vi dem til samværet med 
damerne. Dette lykkedes umådeligt fint. Først var der flest herrer, siden 
flest damer, hvad så årsagen har været til dette?

Vores medlemstal i gymnastikafdelingen har været meget svingende 
de sidste år. I jubilæumsåret er medlemstallet ca. 140, desværre en 
tilbagegang, men vi ser lyst på fremtiden i gymnastikafdelingen, vi skal 
nok finde på noget nyt, så medlemstallet stiger igen, og helt dårligt kan 
det ikke være at dyrke gymnastik i Vejby, for vi har stadig et aktivt 
medlem som startede hos os i 1930, nemlig Esther Jensen. Grethe 
Larsen har også dyrket gymnastik i mange år og er stadigvæk aktiv.

Hvad er fremtiden for gymnastikken i Vejby Idrætsforening? Ja det 
må stadigvæk være at dyrke motion måske med nogle nye ting.

Det sidste nye er familieidræt, det er noget vi også kunne tage op i 
gymnastikafdelingen.

Vi må sørge for at sende vores ledere på kursus, så vi hele tiden kan 
opfylde idrætsudøvernes forventninger og krav.

Vi må også sørge for at gymnastikken må være en fritidsbeskæftigelse 
med forbindelse til livet som helhed, - det må ikke kun have det 
underholdende som mål.

Kate Jørgensen
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Fodbold:
Den grønne linje fra 78

»Anden fra 48« skabte den danske idrætsbevægelse. I Vejby IF’s 
fodboldafdeling følger vi »linjen fra 78«. Vi ynder at starte vor nye 
tidsregning i 1978, hvor resultaterne af ungdomsarbejdet begyndte at 
vise sig. Her havde vi vor første udlandsrejse, her blev fremtidsplanerne 
udstukket bl.a. med det første skridt til de nye baner, vi kan indvie 
senest i foråret 1989 - og her fik vi det første kredsmesterskab i »nyere 
tid«.

Siden er det hver år blevet til en eller flere førstepladser, så det 
efterhånden kniber med vægplads i samlingslokalet. Med ny rekord i 
form af hele fem stk. i 1987 kom det samlede tal siden 1978 op på 19 
kredsvinderdiplomer fra SBU.

Oprykning for 2. og 3. holdet. 1. pladser til ynglinge, drenge og 
miniput samt et amtsmesterskab i 7-mands for piger blev det til i 1987, 
hvor afdelingens samlede medlemstal kom op på 203. Der var blot et 
»men«: 1. holdet kom til at mangle 1 point (vi har ikke rigtig fattet det 
endnu) - og måtte efter to sæsoner i serie 3 ned i serie 4.

Det sidste håber vi at kunne rette op på i jubilæumsåret, hvor vi (ind. 
puslingenes 7-mandstumeringer) kommer op på 14-15 tumeringshold 
under SBU.

Spillematerialet er bestemt til mere end serie 4, men intet kommer af 
sig selv. Der venter store opgaver for fodboldafdelingen i fremtiden. Det 
forpligter at fastholde og videreudvikle fremgangen.

Med 160 medlemmer under 25 år har vi mange opgaver udover det 
sportslige og resultatmæssige. Vi skal skabe et sundt og udviklende 
fritidstilbud for områdets ungdom. Det stiller store krav til ledelsen, og 
det er nødvendigt, at vi løfter i flok.

Ambitionsniveauet fejler ikke noget. Det kan måske virke voldsomt at 
tale om »strukturplan« og »selvstyrende grupper«. Men det er et 
»must«, at udvalgene under bestyrelsen for ungdom, senior, baner og 
sponsor/økonomi kan lægge deres egen selvstændige linje i forhold til 
helheden.
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l.holdet 1974.

50 år med SBU
Tilbage til fortiden, og vi skal her give et kort rids over fodboldafdelin
gens udvikling i Vejby gennem 57 år. Fodboldafdelingen har et lille 
jubilæum i jubilæet, idet det er 50 år siden det første hold blev tilmeldt 
SBU’s turnering, men fodbolden i Vejby Idrætsforening startede i 1931, 
da den siddende bestyrelse af skytter og gymnaster gik med til at leje et 
stykke jord ved Strandhøjgård. De følgende år flyttede »banen« noget 
rundt i området, mens man deltog med succes i amts- og 
privattumeringer. I 1938 meldte man sig så ind i SBU, hvor man fik 
stærkere modstand og det første år måtte nøjes med en 8. plads ud af 9 
hold i B-rækkens kreds 19. Vejby fik 4 points og sluttede foran Mårum 
KFUM. Året efter avancerede man til 6. pladsen.

Siden gik det endnu bedre, men det var først i 1951, at 1. holdet 
sikrede sig oprykning til A-rækken. Den første sæson klarede man sig i 
den højere række, men i 1953 gik det galt. Det skyldes dels, at man på 
grund af omlægning af banen i Vejby (der var etableret i 1939) måtte 
spille alle kampe på udebane og dels at over halvdelen af holdet 
stoppede.
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Herefter fùlgte nogle magre år, seniorafdelingen helt stille et år, mens 
man ventede på den nye generation. Den var klar til seniordebut i 1959, 
hvor det i dag kendte serie-system var indført, og holdet kom med i serie 
5.

I 1963 rykkede holdet op i serie 4, hvor man klarede sig pænt resten 
af 60’eme med en 3. plads i 1968 som det bedste resultat. I 1970 måtte 
man ned i serie 5, men opholdet her blev kun på en sæson. I ’72 klarede 
man lige en 10. plads i S.4, i ’73 en flot 4. plads, året efter nr. 5, men så 
gik det galt igen i 1975, hvor man for første gang havde tre seniorhold. 
De rykkede alle ned, bl.a. fordi man fra 1976 oprettede serie 6.

I 1978 vandt 1. holdet så serie 5, men året efter blev det til en 
suveræn sidsteplads i serie 4. I 1981 var den ny generation klar - med 
syv 1. årsseniorer på holdet rykkede vi igen op i serie 4.

I tre sæsoner gik det både op og ned i serien, men det sluttede hver år 
med en midterplacering. Men på et forrygende efterår sikrede et næsten 
100 pct. »hjemmeproduceret« hold med kun to mand over 24 år i 1985 
oprykning til serie 3 for første gang i klubbens historie.

Her havde vi blot 1 point efter syv kampe, men på et fantastisk 
efterår blev slutresultatet en 6. plads med 23 points. Forventningerne 
var derfor store til 1987, men her kom altså en reaktion, der gør, at vi nu 
må tage et skridt tilbage - for så forhåbentlig for alvor at få fat de 
kommende år.

Førsteholdstruppen har stadig en gennemsnitsalder omkring de 23 
år, og 2. og 3. holdets oprykning til serie 5 samt ungdomsafdelingens 
resultater viser, at der er mere på vej.

Europa rundt
Det var lidt om 1. holdets vej gennem serierne, men der er selvfølgelig 
en masse mere at fortælle. Som nævnt havde vi i 1978 den første 
træningstur til udlandet, da juniorholdet var på en fin tur til Holland. 
Siden har ungdomshold været i England, Holland igen, Vesttyskland, 
Finland, Norge og Sverige - samt mange steder indenfor landets 
grænser.»Rejse-højdepunkter« for 1. holdet har været deltagelse ved 
landsstævnet i Odense i 1985 og en træningslejr i Sverige året efter. I 
1987 er der for alvor kommet gang i samarbejdet med vores 
venskabsklub i Nordjylland, Jerslev-Sterup IF - et samarbejde, der giver 
stort udbytte på både senior,- ungdoms- og lederplan.

I 80’eme har vi også haft den glæde, at Vej by-spillere kunne markere 
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Pigeholdet 1986.

sig på udvalgte hold. Vejby fik pigefodbold på programmet i 1977 - og 
det er faktisk pigerne, der først begyndte at lave de resultater, som siden 
fik drengene igang. I 1982 kom Lone Pedersen på SBU’s damejunior
unionshold, og i 1983 fùlgte Hanne Jensen efter. I 1988 byder 
kvindernes 1. division på to »Vej by-opgør«, Lone hos Rødovre og 
Hanne hos nyoprykkede Hillerød GI.

Men drengene ku’ også. I 1983 kvalificerede Anders Jønson sig til 
SBU’s udvalgte juniorhold. Via Glostrup 32 kom han til Brøndby, hvor 
han i 1985 blev dansk ynglingemester, året efter blev det sølvmedalje, 
inden han vendte hjem til sin gamle klub.

Andre spillere kunne sikkert også have drevet det vidt i andre 
klubber, enkelte har prøvet det i kortere perioder, men alle er vendt 
»hjem til Vejby« - endnu en understregning af et helt specielt klubmiljø.

Siden starten af 70’eme har indendørs fodbold været en del af 
aktiviteten, først i Ramløsehallen, siden i Tofte og fra 1982 i 
Vejbyhallen. Også her har vi kunne glæde os over flotte resultater, ikke 
mindst fra pigemes side. Det er blevet til en stribe amtsmesterskaber og
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deltagelse i tre landsmesterskaber. Udendørs har vi bl.a. markeret os 
indenfor »amterne« med et sjællandsmesterskab til ynglinge i 1985.

Oplevelserne i fodboldafdelingen har været mange i de senere år - og 
det skal de også blive i de kommende. Undertegnede skal undlade at 
spå om, hvilke hold, der spiller i hvilke serier om nogle år, men blot for 
dette år ønske, at der også følger jubilæumsgaver i form af sportslige 
resultater.

Fremtiden på det organisatoriske ligger i en videreudbygning af de 
tanker, der er nævnt tidligere i dette indlæg. Vi glæder os til at tage det 
nye baneanlæg i brug og ser frem til i første halvdel af 90’eme også at få 
en tiltrængt grusbane, ligesom de øvrige klubfadliteter forhåbentlig 
følger med udviklingen.

Fodboldafdelingen har »smugtrænet« på jubilæumsaktiviteter med 
afviklingen af Helsinge Cup indendørs i januar. I den sidste uge af juli 
satser vi på en »Jubilæums-fodbold-uge«.

Fra fodboldbestyrelsen skal der sluttelig bringes en hilsen til hele 
Vejby Idrætsforening, fodboldafdelingens medlemmer og de mange, 
der bakker os op på alle måder.

I dette indlæg burde være nævnt en masse navne, men det er bevidst 
søgt holdt nede. Vi retter en tak til de mange trænere og ledere, det store 
publikum, forældrene, kampprogramannoncører, målaktionærer (fir
maer og private), fanklubben, 42. Kreds Venner, samt, ikke mindst, 
vore sponsorer med hovedsponsor siden 1983, Vejby Tømmerhandel, i 
spidsen.

Fodbolden i Vejby længe leve - de næste 100 år! Det kan ske, hvis 
medlemmerne husker det motto, jeg plejer at slutte beretningen på 
generalforsamlingen med:

»Spørg ikke, hvad din klub gør for dig - spørg hvad du kan gøre for 
din klub!«

TU lykke med de 100 år!
Niels Jørgen Larsen
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1.holdet der sikrede oprykning til serie 3 i 1985.



Håndbold
I årene op til 1940 begyndte interessen for håndbold så småt at brede 
sig blandt karlene, og et karlehold blev oprettet - det egentlige startskud 
til en håndboldafdeling indenfor VIF. Karlene blev i 1943 kreds vindere, 
og også et Amtsmesterskab i B-rækken kunne de samme år bryste sig af.

Tilgangen de næste par år var noget begrænset, men efter krigen fik 
afdelingen så mange nye medlemmer, at man i årene derefter kunne 
stille med både et A- og B-hold.

En kortere afinatningsperiode stod for døren, for i 1955-56 igen at få 
tilgang af nye spillere, og disse år startede bømehåndbolden.

Indtil begyndelsen af tresserne blev håndbold dyrket alene som 
sommersport, men da man i 1966-67 fik haltider i Frederiksborghallen 
(og senere i Helsinge, Ramløse og på Tofteskolen) kunne man dyrke 
sporten hele året, også selvom sneen lå i meterhøje driver i det smukke 
landskab.

Ved i 1969 at størte bladet SPIRIDON blev håndboldafdelingen den 
indirekte initiativtager til det nuværende Vejby Sporten - bladet der står 
for en endnu større udbredelse af de forskellige sportsgrene.

I sæsonen 1987-88 tæller klubben 74 medlemmer fordelt på 34 
seniorspillere, 31 ungdomsspillere og som noget helt nyt - 9 mini’er, der 
bravt kæmper for de grøn-hvide farver.

Ungdomsafdelingen er i stærk vækst, hvilket vel nok skyldes den 
store tilgang af drengespillere samt de flotte resultater både de og 
pigerne tilkæmper sig.

I seniorafdelingen går det virkelig godt for herrerne, der i skrivende 
stund topper serie 5, så mon ikke man i næste sæson kan finde de »gæve 
gutter« i en fornemmere række.

Damerne er i serie 4 nyoprykkere, og de er her kommet ud for de 
vanskeligheder, man forventede inden sæsonstørten. Men trods denne 
modgang kæmper de indædt videre for at bibeholde deres retmæssige 
plads i denne serie.

En af de årligt tilbagevendende begivenheder er Bendix-cup - med 
købmand Bendix som hovedperson - og med deltagelse af hold fra de 
fleste omkringliggende klubber.

Også det kæmpestore loppemarked - der holdes den første søndag i 
juli måned - får mange Vejby-borgere til at valfarte til idrætspladsen - 
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Dameholdet anno 1987-88.

dels for at hygge sig i hinandens selskab, og dels for at gøre et godt køb. 
I de 5 år loppemarkedet har været arrangeret er fortjenesten vokset støt, 
og det er nu den største indtægtskilde for afdelingen - takket være de 
mange frivillige hjælpere der år efter år yder en kæmpeindsats, ikke 
mindst fra de, der ikke er medlemmer i afdelingen.

Fremtiden i afdelingen tegner sig lys, og man vil satse på en endnu 
kraftigere vækst - specielt i ungdomsafdelingen, da det er her det 
fremtidige spillermateriale skal findes.

Selvom der vil blive lagt størst vægt på bredden, vil eliteidrætten ikke 
blive glemt - der skal være plads til alle. Det sociale samvær vil blive sat i 
højsædet - på tværs af generationer - og gerne på tværs af de forskellige 
idrætsafdelinger i VIF.

For at skabe et endnu stærkere sammenhold vil der blive arrangeret 
ture for ungdoms- såvel som for seniorer. Engagementet fra medlem
mernes side vil dermed blive eget, hvilket måske vil resultere i endnu 
bedre placeringer i de respektive rækker.

Margaret Petersen 
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Badminton
I et jubilæumsår er det vel der, hvor der kigges tilbage i tiden, hvor 
resultater og indsats gøres op. Jeg må vel for god ordens skyld lægge ud 
med at ønske Vejby Idrætsforening, 42. kreds, til lykke med de første 
100 år, og samtidig ønske til lykke til Vejby Badminton, der bliver 50 år. 
To flotte jubilæer, som hver for sig og sammen med de andre 
idrætsaktive klubber i Vejbyområdet, fortæller noget om sammenholdet 
i et lokalområde gennem mange år.

Jeg skal undlade at gå tilbage i tiden og fortælle noget om hvordan 
det var dengang, - jeg er selv en af tilflytterne og bor såmænd ikke 
engang i Vejby, jeg vil holde mig til hvad der er sket inden for det sidste 
års tid.

Vejby Badminton har i jubilæumsåret haft en tilbagegang i 
medlemsantallet, iøvrigt noget der ikke er et særkende for Vejby 
Badminton, men på trods af den faldende medlemstilslutning, er der 
alligevel opnået tilfredsstillende resultater.

Vores ungdomsafdeling har i år båret præg af at vi ikke har haft en 
træner til at tage sig af ungdommen, vi har også samtidig måtte 
konstatere, at af de ungdomspillere der er, har det været umuligt at stille 
hold der kunne deltage i amtstumeringen, på grund af aldersspredning 
og antal af medlemmer. De medlemmer der har været i 1988, har til 
gengæld mødt trofast op fra gang til gang, selv om de store udfordringer 
har manglet. Vi kommer stærkt tilbage i de næste 50 år.

I seniorrækken har vi i år haft et hold med i den nyoprettede 
E-række. De aktive badmintonspillere på motionsplan er i mange 
klubber mænd, også i Vejby. Denne række er specielt oprettet til mænd, 
der spiller på motionsniveau. Vi vinder måske ikke puljen i år, men vi 
ender da som et af topholdene.

I skrivende stund er det ikke afgjort om et af vores to motions-mix 
hold skal spille puljekampe om amtskredsmesterskabet endnu, men 
umiddelbart ser det ud til, at det ene hold i hvert fald rykker en række 
op. Det andet hold i motions-mix rækken ender i sin pulje også som et af 
topholdene, måske som nr. 2 eller 3.

Vores rene herrehold, dem der ikke kun spiller motionsbadminton, 
har også klaret sig pænt.

Sidste år havde vi den glæde at vores førstehold rykkede op i 
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B-rækken, det der svarer til 2. division i amtskredsen, og vi er 
selvfølgelig stolte over at de har klaret at blive deroppe. Med kun et par 
nederlag i sæsonen, slutter de som et af topholdene, jo der står respekt 
om Vejby Badminton, og så i et jubilæumsår.

Hvis vi skal se lidt frem i tiden, så er der atter en sæson der skal i 
gang, og hvis vi ikke skal gå længere ned i medlemstal, er det måske 
nødvendigt med noget mere PR for badminton og særligt for Vejby 
Badminton. Måske kan vores resultater trække flere medlemmer til, 
men så er det da også rigtigt at vi skal bruge VEJBY SPORTEN noget 
flittigere.

Jeg vil til slut ønske Vejby Idrætsforening og Vejby Badminton god 
vind fremover.

Birger Munthe

Kirsten og John Pedersen i kamp i Vejby-hallen.
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Billard
Billardafdelingen har i år eksisteret i 20 år. Afdelingen blev startet af 
Holger Nymark. Der skulle bruges 12.000,- kr. til køb af et bord. De 
penge lånte Holger Nymark på ubestemt tid af følgende:

Holger Nymark, Tyge Hjelmsø, Kaj Lindehøj, Henry Larsen, 
Walter Flink-Olsen, Peder Pedersen, Ditlev Olsen, Bjørn Hansen, 
Einar Hansen, Erik Petersen, Erik Løve og Svend Larsen.

Efter 1 !/2 år var de 11.000,- kr. klar til udbetaling, men så foreslog 
Holger Nymark, at pengene kunne lånes en gang til, så der kunne købes 
endnu et bord. Det sagde de andre 11 så ja til, hvorefter pengene blev 
betalt tilbage den 15/1-1971 med renter. Kr. 1.250,00 til hver.

Vi er 42 medlemmer i denne jubilæumssæson, et antal, vi har ligget 
rimeligt konstant på i mange år. Vi kunne sagtens blive mange flere, 
men her sætter pladsen en naturlig grænse for aktiviteterne. Der er nu 
blevet bevilget penge til at udbygge lokalerne, og vi håber, vi kan gå i 
gang i 1989. Der er heldigvis mange håndværkere blandt medlemmer-

Afdelingens bedste spiller Ole Nymark har bl.a. vundet DM to gange.
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ne, så vi skulle kunne klare projektet til en rimelig penge. Vor drøm er 
at slutte med 6 borde mod de nuværende 3.

Sportsligt er vi meget tilfredse. Vi har i de sidste år fået tilgang af flere 
unge spillere, der allerede nu viser særdeles gode takter.

Vi har vundet 2 danmarksmesterskaber samt et utal af sjællandsmes
terskaber for både hold og individuelt.

Klubben lægger vægt på, at de der geme vil spille eksternt, får 
mulighed herfor så langt vor økonomiske formåen slår til.

Det kan nævnes, at vi er den klub på Sjælland, der forholdsvis har 
flest folk med i unionens turneringer.

Vort bedste hold spiller p.t. i 3. division. Vi håber, man i løbet af et 
par sæsoner vil kunne rykke én division op, idet vi allerede nu er næsten 
sikre på at have mindst 2 hold på vej op fra 4. division.

Herudover har vi venskabskampe mod andre klubber, og internt 
løber turneringer stort set hele sæsonen. Klubben er i fùld aktivitet 
næsten hele året (og døgnet) rundt, så der er ikke noget at sige til, at 
klæderne skal udskiftes ofte.

En lille anekdote skal med: For en del år siden spilledes fortsat 
keglebillard efter lidt andre regler end i dag. F.eks. trak »skæve« fra i 
regnskabet i modsætning til i dag, hvor kun rødt og kegler giver fortsat 
stød og hvor de »skæve« ikke noteres overhovedet. I en intern kamp var 
distancen 200 points. Da vinderen satte køen i stativet, var 
modstanderen kun nået til -20!

Det er vist aldrig sket hverken før eller siden.
Jan Bemmann
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Volleyball
Volleyballafd. startede oprindeligt blandt en gruppe lærere på Vejby 
Skole, som havde lyst til at spille lidt mere end i skolen og som gerne 
ville have andre voksne, unge samt bøm til at spille volley. Simpelthen 
fordi det er et morsomt og delvist ufarligt spil. Initiativtagerne for 
lærerne var dengang Allan Børjesen, som blev klubbens første formand, 
samt Bjarne Rasmussen, som blev kasserer. Tiden var 1980/81.

Spillestedet for klubben var dengang skolens gymnastiksal samt 
gymnastiksalen på Godhavn.

Starten var ikke nem, idet det at starte en klub op i provinsen ikke er 
det samme som at starte noget op i Storkøbenhavn. Man havde glemt 
at konsultere den lokale idrætsforening, nemlig Vejby IF, som 
naturligvis nok følte det lidt underligt.

Men nuvel - skaden var sket, uheldigt, men absolut ikke i ond tro, og 
man følte, at når nu klubben var startet ja så skulle den også have en 
chance et år eller to, vel vidende at den en dag ønskede indlemmelse i 
Vejby IF.

Rent sportsligt var der dengang 15-20 voksne samt et ligeledes antal 
unge. De voksne spillere var tilsluttet DIF turnering og holdet lå i serie 
5. Der var kun tilsluttet et rent herrehold. Endvidere var klubben 
deltagere i en mere social/lokal turnering kaldet LUI cup (Lynge-Ugge- 
løse idrætsforening). Holdet her var mix-hold, men dog stadig kun for 
voksne.

Efter et par sæsoner dalede medlemsantallet lidt og herreholdet i serie 
5 stoppede, og der fortsattes i LUI cup, hvilket der deltages i den dag i 
dag-

Organisatorisk blev klubben herefter indlemmet i Vejby IF og rent 
sportsligt fortsattes der med træning i den nye Vejby hal, under ledelse 
af Bjarne Rasmussen som træner.

Volleyballafd. fik herefter en ny saltvandsindsprøjtning idet Jens 
Anker Hansen overtog træningen og Bette Balskov ledelsen af klubben 
som ny formand. Der fortsattes med træning på tirsdage aftener og 
deltagelse i LUI cup. Medlemsantallet var nok lidt spinkelt men det gik 
den rigtige vej igen.

I 1985 trak Bette Balskov sig som formand, og i stedet for kom 
Christian Johansen, på dette tidspunkt var der kommet en del nye 
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Volleyballafdelingens herrehold.

medlemmer til, som vores 3. bestyrelsesmedlem Peter Nielsen, der 
desværre er rejst til Jylland, havde skaffet fra Unnerup gård, så var der 
ca. 18 medlemmer. Ungdomsafdelingen var stoppet.

I 1986 skulle der vælges en ny bestyrelse, Jens A. Hansen beholdt 
kassererposten, og der blev valgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer Jan 
Nielsen, Leif Jensen og Else Marie. Medlemstallet var nu steget til 22 
spillere. Det år deltog vi også i LUI cupen, men endte med et dårligt 
resultat, vi havde næsten tabt alle vores kampe, det skyldes nok at der 
ikke var ret mange damer, da det er en mixtumering og hvis vi ikke 
stiller 3 damer har vi tabt kampen på forhånd.

I 1987 kom damerne frem, det blev en fordobling til 8 damer og 
medlemstallet var nu steget til 28. Da vi så var blevet så mange 
medlemmer burde vi også have en træner, så Jan Nielsen og Christian 
Johansen meldte sig til et trænerkursus i Ørbæk, og siden den tid har 
Christian Johansen stået for træningen, og i februar tog han igen til 
Ørbæk for at få den sidste del af kurset med. I 1987 blev vores 3. 
bestyrelsesmedlem Else Marie udskiftet med Anita Amuer, ellers var 
der ingen udskiftninger i bestyrelsen.

Hvis vi nu skal tænke lidt frem i tiden, om hvad der skal ske med 
volleyball, har vi planer om at starte et rent herrehold, og et rent 
damehold, som der er stor interesse for blandt vores medlemmer, plus vi 
stadig vil blive ved med at deltage i mixtumeringen i LUI cup.

Volley-afdelingen
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Keglespil
Holberg har i sin tid skrevet:

»En anseelig Deel af Menneskets Liv kand lignes ved Kegle-Spill, 
hvorudi man nedslaaer for at opsætte, og igien opsætter for at 
nedslaae.«

Keglespil er for så vidt ikke noget nyt i Vejby, da det igennem årene 
har været spillet til sommerfester, men siden 1983 er det blevet en 
afdeling inden for Idrætsforeningen med en ugentlig spilledag (onsdage, 
kl. 19.00), og det er noget nyt som vi håber vil samle tilhængere, det er 
jo en idræt som næsten alle kan udøve.

Det er jo et gammelt spil som kan føres tilbage til 1500-1600 tallet. 
Det var et almindeligt udbredt spil på offentlige steder i byernes 
udkanter og på landet.

I Tyskland er keglespillet gammelt og meget almindeligt. Allerede 
ved offerfester i hedensk tid skal det have fùndet anvendelse.

Kegleafdelingen er idrætsforeningens nyeste.
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Bestyrelsesmedlemmer 
i jubilæumsåret

Forretningsudvalget:
Hans Olsen, formand
Johnny Jørgensen, næstformand
Gert Andersen, kasserer
Amy Lyngbak
Jørgen Pedersen

Badminton:
Birger Munthe 
Torben Dencker 
Edmund Nassler 
Kim Sørensen 
Poul Larsen

Fodbold:
Niels Jørgen Larsen
Ivan Sørensen
Jens Jønson
Kenneth Wollesen Nyborg
Bendt Rasmussen

Gymnastik:
Kate Jørgensen
Jytte Rasmussen
Annie Olkjær
Else Sørensen
Nina Larsen

Kegler:
Robert Kristensen
Ruth Jensen
Elsebeth Ketter
Knud Pagh
Hanne Zarrs

Skydning:
Bill Pedersen
Uno Jørgensen
Carsten Palm

Håndbold:
Søren Andersen 
Margaret Petersen 
Per Mortensen 
Kenneth W. Nyborg 
Elsebeth Andersen 
Pia Jensen

Billard:
Jan Bemmann
Erik Larsen
Carsten Andersen 
Lars Kristensen 
Ole Hansen

Volleyball:
Christian Johansen 
Jens Anker Hansen 
Leif Jensen 
Jan Nielsen
Anita Amuer
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Pokal modtagere

Aktiv-pokalen
Skænket af æresmedlem fhv. me
jeribestyrer G.L. Larsen.
Uddelt første gang 1973. 
1973: Steen Larsen 
1974: John Pedersen 
1975: Gert Andersen 
1976: Esther Jensen 
1977: FinnDrewsen 
1978: Jørgen Larsen 
1979: Sven Knudsen 
1980: Ole Nymark 
1981: Ole Juul Sørensen 
1982: Ole Hansen 
1983: Jørgen Pedersen 
1984: Hanne Jensen 
1985: Johnny Jørgensen 
1986: Niels Jørgen Larsen 
1987: Erling Olsen 
1988: Gert Andersen

Leder-pokalen
Skænket af æresmedlem Harald 
Jensen. Uddelt første gang på 
generalforsamlingen 1976. 
1976: Holger Nymark 
1977: Poul Henning Jørgensen 
1978: Finn Jensen 
1979: Egon Sørensen

1980: Birthe Larsen
1981: Gert Andersen
1982: Bo Nicolaisen
1983: Hans Olsen
1984: Henrik Andersen
1985: Ole Juul Sørensen
1986: Kate Jørgensen
1987: Kenneth Wollesen Nyborg
1988: Christian Johansen

Initiativ-pokal
Skænket af Vejby Forsamlingshus 
ved 90 års jubilæum i 1978.
Uddelt første gang ved generalfor
samlingen 1979.
1979: Poul Erik Pedersen
1980: Henrik Jørgensen
1981: Amy Lyngbak
1982: ikke uddelt
1983: Bjarne Rasmussen
1984: ikke uddelt
1985: Lasse Pedersen
1986: Robert Kristensen
1987: Stig Olkjær
1988: Kate Jørgensen
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Fodboldafdelingens yngste medlemmer i kamp i puslinge-rækken 1987.



Igennem 100 år har Vejby Idrætsforening udnævnt 
følgende æresmedlemmer:

Gustav Larsen, (1938) 
Morten Pedersen (1963) 
C. L. Larsen (1972) 
Harald Jensen (1975) 
Ejner Svendsen (1978) 
Jens Skovbjerg (1978) 
Henry Larsen (1987) 
Børge Petersen (1987) 
Hans V. Pedersen (1987) 
Poul Erik Pedersen (1987)

Efterskrift
Ideen med denne bog er at skildre idrætsforeningen gennem 100 år - og lade 
afdelingerne fortælle om foreningen i dag.

Ikke alle hændelser gennem 100 år er medtaget, mange personer burde 
måske være nævnt, men alligevel håber vi, at jubilæumsbogen kan fremstå 
som et minde for fremtiden - en nøgle til fortiden.

Jubilæumsbogen er udarbejdet af:
Niels Jørgen Larsen
Stig Olkjær
Foto: Stig Olkjær m.fl.
Omslag: Tina Pedersen og Jørgen Pihl

Vejby IF takker følgende for økonomisk støtte til bogen:
42. Kreds Venner
Sparekassen SDS
Vejby-Tibirke Selskabet

For hjælp med materiale til bogen takkes: Frederiksborg Amts Avis, Helsinge 
kommunes lokalhistoriske arkiv, Hillerød Bibliotek, Vejby Forsamlingshus, 
Vejby-Tibirke Selskabet, SBU, DDSG&I, Meteorologisk Institut, Vejby 
skole, menighedsrådet, samt en lang række personer i Vejby og omegn.
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