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VELKOMMEN

Lørdag d. 12. marts
Kl. 13.00:  Skovb. 1 - Gentofte 2
  Skovb. 4 - Christianbjerg
Kl. 17.00:  Skovb. 2 - GUG
  Skovb. 3 - Aabenraa

Mandag d. 14. marts
Kl. 18.30:   Skovb. 5 - Vejen

VIDSTE DU?

...at Skovbakken fik sit første 
medlemsblad allerede i 1929 - 
to år efter at klubben var stiftet 
af en flok mænd i Pavillionen i 
Risskov?
Dengang havde klubben til huse 
på ”Toften”, den nuværende 
Lauge Kochs vej ved Marien-
lund. Der var kun tre afdelinger, 
fodbold, atletik og damegym-
nastik. Ingen Annexhal eller 
Vejlby-Risskov Center - kun et 
lille klubhus. Det var tider!

1929

De fleste medlemmer af badmintonafdelingen kender hende slet ikke. 
Det er også mange år siden hun var en fast bestanddel af livet i An-
nexhallen. De eftermiddage og aftener, hvor badminton havde timer i 
hallen - da var Gerda Baden der. Enten trænede hun ungdomsholdene, 
eller også spille trænede hun selv sammen med de bedste spillere - i 
halvtredserne, op gennem tresserne og ind i halvfjerdserne.
Vores ”gyldne periode” i tresserne - der hvor vi spillede os helt op i 
2. division - der var Gerda dynamoen, den der gik forrest med energi 
og gejst. Hun spillede faktisk på 1. holdet i en alder af næsten 50 år! 
Imponerende.
For vores ungdomsafdeling var hun uvurderlig. Hun tog sig tid til at 
instruere den enkelte spiller i clear, baghåndsslag o. s. v. Hun var som 
en mor for dem. Hun var et ikon i klubben!
Udover at træne ungdom og spille selv sad hun i en længere årrække 
i bestyrelsen. Her gjorde hun også et kæmpe arbejde - bl. a. for at 
skaffe midler til klubben.

Et rigtig sjovt eksempel:
Gerda havde set en artikel i Stiftstidende om en århusianer, der havde 
gjort det rigtig godt og tjent masser af penge ”over there”. Han fyldte 
80 og var - fra at have været bogbindersønnen fra Århus - nu blevet 
oliekonge i USA.
Direktør Aage Kvistgaard-Petersen var navnet - og så tænkte Gerda: 
Vi har for lidt halplads - den mand har jo masser af penge. Mon ikke 
han vil hjælpe os med at få en hal mere?
Og hvad gjorde Gerda så?

Hun skrev et brev! 
For vore unge medlemmer skal lige forklares, at et ”brev” dengang var 
et stykke papir, der var skrevet på og puttet i en kuvert. Der var så en 

”lukkeflap” med noget lim på, som man opløste ved at slikke på den - og 
så holde flappen sammenklemt et par sekunder. Derefter satte man et 
frimærke - købt på et posthus eller i en kiosk - udenpå kuverten. Man 
skrev også modtagerens navn og adresse udenpå. Så puttede man det 
i postkassen - en rød en, der var mange af dengang. Og nogle dage 
senere var det fremme ved modtageren! Smart ikke?
Der kom også et pænt svar fra millionæren noget tid efter, hvori han 
takkede for ”ansøgningen”, men desværre ikke kunne bidrage til pro-
jektet. Han havde fået rigtig mange ønsker fra rigtig mange mennesker.
Men hvilket initiativ!

Gerda var hele sit liv slank, veltrænet, skarp og - hun kørte bil lige til 
det sidste. 
Hun mistede sin mand for mange år siden og fortsatte med at bo i deres 
dejlige hus på ”Fedet” - vandsiden i Risskov.
Sidst vi så Gerda i Annexen var i 2003, ved hallens 50 års fødselsdag. 
Jeg havde interviewet hende til medlemsbladet ”Målet”  kort forinden, 
da jeg besøgte hende i hjemmet. 
Ved den lejlighed inviterede jeg hende til 50 års receptionen.
På spørgsmålet om hun ville komme, svarede hun: ”Jo, tak - hvis jeg 
lever så længe!” Det gjorde hun heldigvis. 
Hun var frisk til det sidste - en dag her i januar, hvor hun ikke vågnede 
om morg’nen. Stille og roligt var hun sovet ind i en alder af 93 år.
Tak, Gerda, for din kæmpeindsats for vores forening. Med dit humør og 
væremåde gjorde du en masse mennesker lidt gladere.
Æret være Gerdas minde.

Fru Skovbakken er ikke mere!

Denne artikel var i 
Aarhus Stiftstiden-
de  d. 13. november 
1966

Klubmesterskaber afvikles
11. - 16. april 2016
(Uge 15)
Ungdom, senior og motion

Klubmesterskaber for ALLE:  11. - 16. april 2016
Afslutningsfest f. seniorer:  lørdag d. 16. april 2016
Beer Open f. motionister:  lørdag d. 30. april 2016

Vigtige sæsonbegivenheder!

Efter en spændene holdkamp mod KBK (Kolding Badminton Klub) i Annexen, ses øverst 
t. h. Gerda Baden med makkeren Inga Christiansen.
Nederst (parret t. h.) vores egen Sonja med makkeren Else Frandsen.
Aarhus Stiftstidende omkr. 1970.


