Gladsaxe Idræts Forening 100 års jubilæum,
Jubilæumsfest 18. juni 2016, Grønnemose Skoles festsal, kl. 18-01.
Viceborgmester Lars Abels talepapir

(Faktisk 100 års jubilæumsdag er 21. juni 2016)
(Jubilæumsfest for alle nuværende og tidligere medlemmer, udøvere, trænere, forældre, frivillige, dommere/officials m.fl. i GIF Gymnastik, Gladsaxe Svøm og Gladsaxe HG).

Kære alle sammen, kære venner
På vegne af Gladsaxe Byråd er det mig en stor fornøjelse at ønske Gladsaxe
Idræts Forening tillykke med 100 års jubilæet. Selv om jeg allerede havde lejlighed til det ved receptionen tidligere i dag, kan det på en dag som denne ikke
gøres nok – undskyld de gentagelser, der måtte komme i det følgende.
Jeg fristes til også at sige: kære familie (næsten da)
Jeg tror faktisk, at min morfar, Hans Aage Hansen, var blandt de fodboldspillere, som først i 1920’erne var med til at skabe Søborg Boldklub. Da han blev
gift med min mormor i 1927 spillede han kamp på selve bryllupsdagen på anlægget ved Marielyst – det siges, at ingen turde gå til ham af frygt for at skade
ham! Desværre valgte fodboldspillerne jo den gang at forlade Søborg Idrætsforening. Min morfar boede i øvrigt som ung mand i mange år i huset på Søborg
Hovedgade, hvor Afholdscafeen lå, og hvor der også var en stor sal i det, der
blev til datidens Borgernes Hus, i dag Fik Ret ejendommen. Mange fester og andre arrangementer for Søborg Idrætsforening fandt sted dér. Og når vi nu er
ved det familiære, så var Leif Hansen, formand i GIF igennem mange år, min
mors fætter. Jette, Leifs kone, som er her i dag, kan bekræfte det.
Som byråds- og idrætspolitiker har jeg selv haft lejlighed til at følge jeres indsats siden 1970, den gang borgmesteren hed Erhard Jakobsen og viceborgmesteren Poul Schlüter. Det var i de år, Gladsaxe brandet virkelig blev udbredt, og
det var jo også i 1968, Søborg Idrætsforening skiftede navn til Gladsaxe Idrætsforening, GIF.
I dag tæller I mere en 4.600 medlemmer i alle aldre i de 3 idrætsforeninger,
som GIF jo er hovedforening for i dag! Det er imponerende og fantastisk. Et tillykke skal også rettes til jer, som er tidligere og nuværende medlemmer i GIF
Gymnastik, Gladsaxe Svøm og Gladsaxe HG. Og det kunne jo faktisk også have
været andre idrætsgrene som: fodbold, boksning, atletik, volleyball, og måske
andre discipliner, når vi læser historien. Disse er i dag organiseret anderledes i
kommunen. Også ledere og instruktører på mange niveauer og i mange funktioner skal have et tillykke med de 100 år.
1

For 100 år siden var det Søborg Idrætsforenings opgave at sætte idrætten på
landkortet i et helt andet omfang end for GIF i dag. Det var også en helt anden
tid, hvor voksne havde en længere arbejdsuge, og fritiden derfor var sparsom.
Og hvis vi lige skal tage et hastigt billede af datiden: Ved folketællingen i 1901 –
omkring det tidspunkt, hvor udstykningen af den gamle Søborggårds jorder begyndte, boede der 697 personer i Buddinge, inkl. Søborg. I 1906 var det vokset
til hele 1552 personer. Da sporvognen kom til Søborg i 1924 begyndte den reelle udflytning fra København til Søborg, som jo ikke er en af de oprindelige
landsbyer i Gladsaxe. Disse var Buddinge, Mørkhøj, Gladsaxe og Bagsværd. Og
det var gårdene og landbruget der absolut prægede områderne imellem landsbyerne. En enkelt anden markering fra den gang: Søborg Kirke blev bygget og
indviet i 1913-1914.
En vigtig opgave for GIF var dengang som nu, at være med til at sætte dagsordenen både sportsligt og idrætspolitisk. Gennem alle tider og indtil i dag har de
forskellige bestyrelser stået sammen om at kæmpe for gode forhold for idrætten. Det er en opgave, der ikke er afsluttet. Det ved vi vist alle, men hovedforeningen har trukket sig lidt tilbage, og bestyrelserne i de 3 idrætsforeninger er
nu dem, der præger idrættens landkort i Gladsaxe. Senest har gymnastik og
svømning præsenteret deres visioner for idrætten i Gladsaxe for byrådet.
De 3 idrætsforeninger har hver deres eget liv. Når GIF nu fylder 100 år, så samles alle gode kræfter for at markere det. Der har - som I alle ved - været mange
aktiviteter i hele ugen op til i dag, hvor vi samles til festmiddag, bl.a. jeres gymnastikopvisning og Grand Prix svømmestævnet forleden.
Det er fællesskabet, hvor foreningerne har deres eget liv og alligevel er en del
af noget andet og mere. En 100-årig lang historie er ikke det, som medlemmerne tænker på, når de svømmer, spiller håndbold eller laver gymnastik. I skal
alle vide, at næsten hvert eneste gode, som I har i dag i foreningerne – ja det er
der nogle entusiastiske, engagerede og fremsynede ledere, der har skabt til jer.
Husk det hver eneste gang I kommer til træning, at I skal værdsætte de trænere, instruktører og ledere, som er dem, der skaber rammerne for jeres idræt.
De giver alle deres bidrag til, at GIF hver dag året rundt er med til at give børn,
unge, voksne og de lidt ældre en værdifuld og sund fritid. Det er kun takket
være de mange ildsjæle igennem tiderne og i hverdagen i dag, at det er lykkedes at udvikle GIF til det, vi fejrer i dag. Bliv ved med det.
Det er i foreningslivet, de stærke venskaber bliver knyttet. Det er i foreningslivet, at dannelse og erfaringer opnås på tværs af alder og køn. Det er i det hele
taget i foreningslivet, vi alle opnår de sociale kompetencer, som afgørende
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præger os resten af livet. Det er værd at tænke over i den moderne tid, vi lever
i. Derfor skal vi kæmpe for foreningsidrætten.
Idrætsforeningerne er også et af de steder, hvor man kan arbejde med sine ambitioner. Der er også en del store idrætslige resultater i hver af de 3 idrætsforeninger.
Jeg vil ikke trække alle de store elitepræstationer frem nu, og men blot nævne
enkelte historiske nedslag:
• Gladsaxe HG’s herrehold bliver danmarksmester i 1984 og i IHF pokalfinalen året efter. Der var kommet spillere til på grund af fusionen med HG
fra København. Spillere, som Morten Stig Christensen, Per Skaarup, Michael Strøm og Niels Erik Winther var på banen disse år. I midten af
80’erne husker I måske også landsholdsmålmanden Christian Stadil Hansen og landsholdsstregspilleren Frank Jørgensen.
• GIF Gymnastik havde f.eks. Ingerlise de Black med et DM i 1960 i redskabsgymnastik og Hanne Thorup Pedersen med et DM i øvelser på gulv i
1971. Senest her for ganske kort tid siden har Team Gymnastik høstet
hele 6 danske mesterskaber, heraf et for seniorholdet.
• Gladsaxe Svøm havde f.eks. Nini Henriksen, som blev nr. 3 ved DM i butterfly og udtaget til landsholdet i 1955. Den meget kendte svømmer John
Petersson, som fik kælenavnet ’Piskeriset’, opnåede hele 15 internationale medaljer heriblandt ved de Paralympiske Lege på trods af sit handicap.
• Mange svømmere markerer sig i det daglige i de danske svømmehaller,
men hen over sommeren vil mange stærkere svømmere markere sig i
forskellige aldre i internationalt farvand.
• I denne tid er vi vel alle meget spændte på at følge Pernille Blume til OL i
Rio. Hun startede i GSC, og vendte tilbage efter nogle år i en anden forening. Tænk hvis vi kunne få en olympisk medalje til GIF i år.
GIF er historisk set en meget vigtig del af idrætshistorien i Gladsaxe. Må GIF
med de 3 idrætsforeningers aktiviteter de næste mange år fortsat være en
markant aktør på idrætsbanerne til gavn for børn, unge, voksne og de lidt ældre. Læs i øvrigt Svend Breums fornemme og spændende jubilæumsskrift. Det
var en fornøjelse at læse det. Tak for den indsats. Det er vigtigt, at huske på, at
vi bygger videre på historien.
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I min receptionstale talte jeg også om, hvordan Søborg Idrætsforening spillede
en central rolle, da FIG – Fællesorganisationen af Idrætsforeninger i Gladsaxe –
blev stiftet i 1923. Martin Jensen og senere Leif Hansen var begge formænd for
FIG. Jeg har haft den glæde at kende også Martin, som blev den første, der
modtog Gladsaxes idrætspris i 1973, Leif Hansen fik idrætslederprisen i 1992.
Andre GIF personligheder står også på denne fornemme liste.
Jeg vil citere Svend Breums ord i jubilæumsskriftet: Sammen skaber vi fremtiden.
I gør det ved fortsat at være ildsjæle – engagerede mennesker, som på forskellige fronter sørger for at udøve jeres aktiviteter. Vi andre forsøger som politikere at følge op på de mange åbenbare behov og interesser, som hele tiden
bringes frem. Efter bedste evne i hvert fald. Men uden jeres indsats går det slet
ikke.
Jeg vil gerne udbringe endnu et leve for foreningen, 3 lange og et kort hurra.
GIF længe leve ….
Tak til alle og tillykke til alle fra Gladsaxe Byråd. Tak for invitationen til at være
med. Det er altid en stor fornøjelse at møde jer. Held og lykke.
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