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Ikke fordi der skal gøres noget stort nummer ud af det, men netop nu er det 
25 år siden jeg kom i bestyrelsen. Så her et lille tilbageblik:

Jeg kan jo sige, at jeg blev ”headhunted” af formanden for badminton-
afdelingen i 1988. Han hedder Per Binderup og spiller stadig hos os på 
tirsdagsholdet. Han og den øvrige bestyrelse mente, at jeg var den rette til 
at gøre en indsats for afdelingens motionister, en gruppe, der var temmelig 
overset i afdelingen.
Sammen med en anden motionist satte jeg mig for at gøre mere reklame for 
gruppen, bl. a. ved at arrangere klubmesterskaber og juleturnering. 
Jeg havde nogle forbindelser til nogle firmaer, og dem fik jeg til at give 
præmier. Det blev en mega succes med 76 deltagere i KM det første år. 
Senere startede jeg gruppespil for motionister med et hold i 1988 på bare 
16 spillere til på et tidspunkt 6 hold med mere end 160 deltagere. Med god 
hjælp fra andre motionister, naturligvis. I 1994 startede vi de fælles klub-
mesterskaber, vi kender i dag.
Jeg blev efterhånden involveret i meget andet end motion i bestyrelsen, 
såsom udarbejdelse og fremstilling af afdelingens mange publikationer og 
programmer. Desuden fik jeg sæde i Annexhallens bestyrelse og blev refe-
rent for afdelingen til medlemsbladet ”Målet”.
For 3 år siden blev jeg formand i afdelingen, og i den forbindelse blev 
så godt som hele bestyrelsen udskiftet. Jeg har jo gennem årene set folk 
komme og gå, men vil gerne sige, at ”den nye bestyrelse” efter min mening 
er den mest velfungerende gennem årene. Både sportsligt og økonomisk 
fungerer det super godt. Dygtige folk på alle poster. En fornøjelse.

Bestyrelsen 1988.
Bageste rækker nr. 
3 og 4 fra højre, 
Søren Krabbe og 
Per Binderup samt 
forreste yderst t. 
h. Ole Glindtvad 
spiller alle på 
tirsdagsholdet.



Jeg har i alle årene haft et nært samarbejde med halinspektør Torben Blom. Vi føler 
faktisk lidt, at vi ejer Annexhallen. Det gør vi ikke, men vi er meget engageret i hal-
lens udvikling, og vi synes, der skal passes godt på den. Her ses vi ved Torbens 25 
års jubilæum.



Det begyndte med håndbold.
Her en 1. divisionskamp i 
Stadionhallen i 1967.



Gruppespil 1988

Vi startede med bare 16 
spillere i sommeren ’88. 
Her de 8 af dem. Ranke 
nederst t. v. 



I september 1990 var vi oppe på næsten 30 spillere. Flere af dem spiller stadig i klubben.

I 1998 kunne vi fejre 10 års jubilæum ved en reception i hallen. Et lille udsnit 
af deltagerne.



I 1993 overtog vi Annexhallen fra Arbejdernes Andels Boligforening, der 
byggede den i 1953. Vi fik sæde i hallens bestyrelse og det gav os mulighed 
for at præge hallens udvikling.

Hallens indvielse i 1953



I 2003 skete der noget nyt. Jeg fik Annexbestyrelsen med på, at vi skulle udbygge vores klub-
lokale til en mere tidsvarende størrelse. Arbejdet foregik i sommeren 2004 og kostede den 
nette sum af 750.000 kr. Dette inkluderede en særlig lydtæt foldedør til 80.000 kr.





Han solgte motorcyklen!
Halinspektøren havde en årrække en motorcykel, som han kørte på i sin sommerfe-
rie. Nu har han solgt den - men kører videre uden!

Min gode ven, Ranke, har været med 
fra gruppespillets start i 1988. Han 
var væk i 7 år, hvor han boede dels i 
det exotiske Pjedsted og på Fyn. I de 
år badede jeg uden hans selskab. De 
senere år har han været med i besty-
relsen - nu som næstformand. Vi har 
et fint samarbejde. Osse i badet!



Lidt historie

Kresten Kaasgaard, Skovbakkens 
hovedformand, stifter af Skovbak-
ken i 1927 og forretningsfører i 
Arbejdernes Andels Boligforening, 
sørgede for vi fik Annexhallen i 
1953.

Poul Larsen, første 
halinspektør fra 
1953

Kingo Nielsen, 
første formand i 
badminton  fra 1953

Kaj Bjerregaard, 
formand op gen-
nem tresserne

Henrik Schact, for-
mand op gennem 
halvfjerdserne

Gerda Baden, top-
spiller og bestyrel-
sesmedlem i 
tresserne

Og hvem er mon så de to?Per Binderup, 
formand en del 
af firserne

Sonja Andersen, 
med siden 1968 
- mange år i 
bestyrelsen



Beer Open
En populær begivenhed som afslutning på grup-
pespillernes sæson. Her drikkes de øl, som spil-
lerne har måttet af med for at glemme at sende 
afbud i sæsonens løb.



Juleturnering Også meget populært - som det ses her. Nederst er det 
charmøren Ole Glindvad, der gør sig til overfor Sonja



Klubmesterskaber

Siden 1994 har vi i fælles-
skab arrangeret klubme-
sterskaber, således at både 
ungdom, motion og turne-
ringsspillere spiller gennem 
en hel uge i Annexhallen.
Hver gang med et stort 
lotteri med mange flotte 
præmier.



Min smukke og dejlige kone, Lene,  som jeg giftede mig 
med i 1993. Hun giver mig positivt modspil.

Min sportslige løbebane startede med håndbold, som jeg begyndte i 1956 i 
Annexhallen, hvor Skovbakkens håndboldafdeling dengang holdt til. Lidt 
for sjov begyndte jeg at spille lidt badminton i Skovbakken én gang om 
ugen på en bane om lørdagen. det var vistnok i 1965. men håndbolden var 
en klar nummer et. Jeg spillede på førsteholdene op gennem ungdoms-
årene, kom på Århus Byhold, vandt Jydske mesterskaber for såvel junior 
som ynglinge og kom som seniorspiller på klubbens bedste hold med flere 
landsholdsspillere. Holdet var lige blevet danske mestre i 1962, da jeg i 
1964 kom på holdet som en af dem, der skulle afløse de spillere, der havde 
vundet DM.
Det blev til 28 kampe på førsteholdet. Jeg var ”elevatorspiller”, der altid 
var topscorer på 2. holdet, men aldrig helt blev stamspiller på 1. holdet.
Senere blev jeg træner for både kvinder og mænd i diverse klubber - også 
spillende træner (altså på herreholdene!), men i beg. af firserne syntes jeg, 
man ”slog sig” for meget på de unge modstandere, så jeg koncentrerede 
mig om badminton, min lille ”for sjov” sport.
I øvrigt sad jeg i hele 15 år i håndboldafdelingens bestyrelse, bl. a. som 
speaker ved - og ansvarlig for hjemmekampene i både Stadionhallen og 
Vejlby Risskov Hallen.
Som bestyrelsesmedlem havde jeg gratis adgang til de mange pop- og 
rockkoncerter, der fandt sted i Vejlby Risskov Hallen i halvfjerdserne. Her 
oplevede jeg kunstnere som The Rolling Stones, Procol Harum, Poul Mc 
Cartney og Wings, Slade, Pink Floyd, Deep Purple, Uri Geller, James Last, 
Boney M., Cliff Richard, The Shadows, Dr. Hook, Jimmy Hendriks, The 
Who og endnu flere.    



Jeg spiller IKKE golf - og kommer heller aldrig til det!


