Historisk resume om idrætsforeningen i Helsinge
Forord
Dette resume er udarbejdet i relation til Helsinge Fodbold.s 100 års jubilæum 23. maj 2019 og indholdet
baserer sig på søgninger på Gribskov Arkiv til brug for udarbejdelse af en jubilæumsmindebog, hvis indhold
søger at afdække foreningens historie.
Gennemgang og læsning af arkivets materialer er foretaget af Lokalhistorisk Forening for Helsinge og
Omegn ved Erik Larsen, Willy Larsen og Poul Erik Thomsen.
1919
Der har i perioden 1908 – 1919 været spillet fodbold på diverse marker omkring byen, men egentlig
organisering i foreningsregi har der ikke været tale om.
Dette havde i årene 1918-1919 ført til, at nogle byens unge mennesker havde skabt interesse for stiftelse af
en idrætsforening i Helsinge og i den forbindelse ladet undersøge, hvorvidt der kunne indgås leje af et
markareal på den østlige side af Helsinge Station og tilhørende gården Bøgelund.
På den baggrund blev der nedsat en midlertidig bestyrelse, der 23. maj 1919 havde indkaldt til en stiftende
generalforsamling på Helsinge Kro med sagfører Knud Zahle som dirigent.
På vegne af den midlertidige bestyrelse fremsatte postekspedient Jørgensen et udkast til lovene, og efter
indgående forhandling vedtoges udkastet enstemmigt.
Til bestyrelsen valgtes barbermester Bloch, købmand Gregersen, kommunesekretær N.Th. Nielsen, kommis
Ove Jørgensen, snedkersvend Valdemar Nielsen, boghandlermedhjælper Daugaard og handelslærling Erik
Andersen.
Som revisorer valgtes Sagfører Zahle og købmand Alfred Madsen
Bestyrelsen valgte barbermester Bloch som formand, Ove Jørgensen som næstformand, købmand
Gregersen som kasserer og Daugaard som sekretær.
Man vedtog at indmelde foreningen i ”Nordsjællands Boldunion for Landklubber”.
Helsinge Idrætsforening var således dannet på en stiftende generalforsamling 23. maj 1919 på Helsinge
Kro.
Den nye bestyrelse tog kontakt til indehaveren af gården Bøgelund og iværksatte aftalen om lejen, ligesom
der blev aftalt pris for klipning af græsset forestået af udlejer på lejers anmodning.
Der bliver aftalt fodboldkampe med nabobyerne, der typisk fandt sted søndage med fodboldkampe, 100
meter og 5000 meter løb. Efter sådanne arrangementer afholdtes der om aftenen fest på Helsinge Kro.
Bestyrelsen nedsatte et spilleudvalg med Ove Jørgensen som formand og tillige udpegedes Valdemar
Nielsen. Fodboldspillerne skal vælge 3 medlemmer til udvalget.
1930
I løbet af perioden ca. 1930 til ca. 1954 blev der afholdt de såkaldte ”Sandkrostævner” på en meget ujævn
græsbane på østsiden af ”Sandkroen” i Asserbo. Stævnerne havde kroejer Hurtigkarl som initiativtager, og i
de første mange år deltog alene Helsinge Idrætsforening og Frederiksværk Idrætsforening med deres
herrehold og senere damehold. Endnu senere deltog de også med oldboyshold, ligesom Idrætsforeningen
Melby-Liseleje kom med senere.
Sandkrostævnerne var en årlig tradition en søndag i juni, hvor såvel spillere som tilskuere tog cyklerne i
brug som transportmiddel.
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Om aftenen var der på Sandkroen præmieoverrækkelse, spisning og fest.
1935
Det anvendte baneanlæg på Bøgelunds lavtliggende jorder havde igennem årene vist sig at være særdeles
modtageligt for vand i forbindelse med regnvejr.
I flere tilfælde havde man haft byens Zoneredningskorps til at pumpe vand væk fra banerne, der uagtet
dette fortsat var mudrede.
Derfor var idrætsforeningen i årene 1930-1935 på udkig efter et areal med bedre afvandingsmuligheder.
Man havde bl.a. set på et jordareal beliggende i området mellem nuværende
Landagervej/Lindevej/Vestergade og tilhørende Landagergård, men anskaffelsen af vejadgang var
vanskelig.
I stedet undersøgte man mulighederne for at købe 6 tønder land jord på nordvestsiden af Mølledammen
tilhørende proprietær Lars Petersen, Bøgeskovgård.
Efter forhandling med ejeren af Bøgeskovgård og med en aftale med Helsinge-Valby sogneråd om tilskud og
udleje af banearealer til nærliggende Helsinge Skole blev der i foråret indgået købsaftale.
Entreprenørerne Thorvald Sørensen og Emil Madsen påtog sig at klargøre banerne, hvilket skete med heste
som trækkraft.
I efteråret 1936 kunne man ibrugtage det nye baneanlæg, der kaldtes ”Helsinge Idrætspark”, der bestod af
en kampbane og en træningsbane samt tillige et skur med koldt vand og alene med plads til et
omklædende hold ad gangen.
Bestyrelsen opsagde lejemålet på Bøgelunds marker til udløb oktober 1936.
En af de meget bærende kræfter i erhvervelse og indretning af Helsinge Idrætspark må tillægges
foreningens daværende formand, vejassistent N.C. Nielsen.
1937
Søndag 8. august 1937 blev det nye baneanlæg indviet med optog igennem byen, der samtidigt havde fået
en nyetableret flagalle.
Boldklubben B93 stillede efter aftale med deres hold spillende i 1. division, og holdet skulle møde et
forstærket Helsingehold.
Kampens dommer var DBU.s rigstræner.
Helsinge tabte 1-11, og Helsinges eneste mål blev scoret af Harry Christensen.
Der blev samme søndag aften afholdt en indvielsesfest på Helsinge Kro og hvor holdet fra Boldklubben B93
deltog.
Den økonomiske aftale med B93 var, at Helsinge Idrætsforening skulle betale holdets transport med bus
tur-retur samt forplejningen om aftenen på Helsinge Kro.
Da regningen fra vognmanden efterfølgende nåede bestyrelsen viste det sig, at beløb oversteg overslaget
med ca. 35 kr.
I den anledning blev der taget kontakt til B93, der henviste til vognmanden. Denne kunne oplyse, at da
kampen var færdigspillet ønskede spillerne fra B93 at blive kørt til stranden i Tisvildeleje og retur til
festlighederne på Helsinge Kro, hvorfor det aftalte beløb på transport var steget med kr. ca. 35,-.
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1944
Der var i løbet af årene diverse snakke om at sammenlægge byens 2 idrætsforeninger til en og samme.
Den anden forening var Helsinge Skytteforening 35. kreds, der var stiftet i 1884 som en skytteforening, men
som senere indeholdt gymnastik og håndbold. Den sidste sportsgren havde foregået på det af Helsinge
Idrætsforenings daværende indlejede areal ved Helsinge Station, og da Helsinge Idrætsforening forlod
dette i 1936, fortsatte Helsinge Skytteforening 35. kreds med at leje arealet af Bøgelund.
Begge foreningers bestyrelser afholdt fælles møder, ligesom begge foreninger i løbet af forår og sommer
1944 ekstraordinære generalforsamlinger for nærmere afklaring om sammenlægning.
Helsinge Idrætsforenings bestyrelse tog tillige kontakt til formanden for Helsinge Borgerforening,
elinstallatør Christian Dideriksen, og denne havde på sin forenings vegne ingen indvendinger mod en
sammenlægning.
På en stiftende generalforsamling 31. oktober 1944 på Helsinge Kro vedtoges sammenlægningen og de 2
gamle foreninger blev nedlagt.
Den nye forening fik navnet Helsinge Skytte og Idrætsforening 35. kreds og fik den daværende formand
Hans Erik Høgh som sin første formand.
1951
På basis af frivillig arbejdskraft opføres et klubhus i 2 plan.
I kælderen med skydebane og vaskerum samt første salen med 2 omklædningsrum med tilhørende toiletter
samt et mødelokale til tilliggende køkken.
Dette hus dannede fremover rammen for afholdelse af møder og fester, ligesom de igennem mange år
afholdte Fagenes Fest og Byfester havde klubhuset som basis i henseende til nødvendige faciliteter.
Igennem mange år anlagde man til disse fester et dansegulv på arealet ud for klubhuset indhegnet med
datidens form for snehegn, flagstænger og kulørte elektriske belysninger.
På arealet ved siden af udlejede man et areal til indehaveren af Helsinge Kro, der til det formål havde
investeret i et stort telt til brug ved servering.
1960 – 1965
De enkelte afdelinger i Helsinge Skytte- og Idrætsforening 35. kreds blev udskilt til økonomisk selvstændige
foreninger og klubber underlagt foreningen som en overordnet instans.
Således får hver afdeling egne bestyrelser.
1966
5. november 1966 indviede man Helsinge-Hallen, der var opført på frivillig basis i samarbejde med byens og
omegnens foreninger i den hensigt, at de efterfølgende kunne få haltimer i byggeriet.
Der blev i 1963 nedsat et halbyggeudvalg med autolakerermester Børge Askly som formand.
Første spadestik blev taget en lørdag i oktober 1963, hvor et optog startede fra Helsinge Station med byens
og omegnens vognmænd og entreprenører samt byens ungdom i deres sportsdragter med slogan-skilte gik
og kørte fra stationen igennem Østergade, Vestergade og Idrætsvej til Helsinge Idrætspark.
Til lejligheden havde man indhyret Stålvalseværkets 20 mands orkester, der under optoget sad på ladet af
vognmand Anders Nielsen Volvo lastbil og senere musikerede på den kommende byggeplads.
Stiftamtmand Saurbray fra Hillerød, sognerådsformand Christian Grønkjær og halbyggeudsvalgsformand
Børge Askly holdt taler og foretog første spadestik.
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Derefter var der en konkurrence mellem de deltagende vognmænd og entreprenører om, hvem der på en
bestemt afsat tid kunne køre mest udgravet jord ud i Mølledammen.
Den vandt gravemester Bent Laursen ansat hos entreprenør Kaj Olsen, Høbjerg.
Hallen blev opført stort set på frivillig arbejdskraft og således ca. 15.000 timer.
Johan Petersen havde erlagt 1.500 timer og Jens Jørgensen 900 timer.
Samlet havde man anvendt kr. 31.000 på løn til opgaver, hvor det havde været nødvendigt.
2000
Med behovet for at opføre en ny hal 3 krævede Helsinge Kommune, at hele anlægget overgåer til en
selvejende institution med brugersnitflader til Helsinge Skytte- og Idrætsforening 35. kreds.
Dette godkender foreningen på et ekstraordinært delegeretmøde, hvorefter idrætsforeningen jfr. den nye
institutions vedtægter får pladser i bestyrelsen.
Herefter er idrætsklubberne og Helsinge Skytte- og Idrætsforening 35. kreds ikke længere ejere af
bygninger, baner og baneudstyr.
Foreningens logo igennem tiderne

Bygninger og baneanlæg.
Herom henvises til særlig beskrivelse herom i forbindelse med Helsinge Fodbold 100 års jubilæum i maj
2019.
Kildeoplysninger
Gribskov Arkiv i form af avisudklip, fotos, protokoller og dokumenter.
Poul Erik Thomsen
02.08.2019
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