
Der er Fremtid
i. t{.oond,lro,Ud-

Gennem mange Aar har vore
G}.rnnaster i Vintet'halvaaret som
Afslutning paa Træningen spillet
Haandbold. Men som selvstænd.ig
Idræt blev Haandbolden først op-
taget i 1933. Det var for vore
Damer, Klubben i 1933 satte ind
med Haandboldspillet, idet man
fandt, at saa stor en Forening
som T.I. K. med Masser af Da-
mer ikke kunde være bekendt at
have dem gaaende om Sommeren
uden at dyrke en eller anden
Idræt.

Man var ogsaa straks klar
over, at skulde Haandbold virke-
Iig kunne trives, skulde man ha-
ve en Leder, og det fandt man i
Henry Pedersen. Det var en Mand
med det rette Sving i, og han
fik sat Skub i Pigerne.

Vi startede med 2 Hold, et Mo-
tions-Damehold og et Konkur-
rencehold, og der var straks god

Tilslutning. Tillige fik vi. et Mo-

Klubbens l. Damehaandboldhold:

Øverst fra venstre: Signe Larsen, Dagny
Rye og IrmaVestergaard. Midterste Række:
Maja Hove, Marie Brunsgaard og Alma

Jensen. Foran: Hertha Busch.

-trt)

tions-Herrehold, der spillede ef-
ter egne Regler og delvis uden
Leder, men det er et Hold, der
har haft Foi:røjelse af Spillet og
stadig trives godt. Aaret efter
fik vi et Børnehold, men det gik
ud igen, ligesom iVlotions-Damer-
ne ogsaa holdt op efter nogle
Aar, men begge Afdelinger er nu
igen i god Gænge.

Vort Konkurrencehold har i de
forløbne 12 Aar haft mange
Kampe, nogle tabte vi, men de
fleste vandt vi. En Forening, vi
i Begyndelsen havde megen Glæ-
de af, var A.I; K., Aalborg. Det
er en Forening, vi her i -T.I. K.
attid har været glade for Fru*-
arbejde med, hvad enten det
gjaldt den ene eller den anden
Idrætsgren. Kampene med A.I.K.
var Sommerens store Begivenhed
for Pigerne. Vi' gæstede hvert
Aar Aalborg med 2 Hold, og de
kom herop med 2 Hold. Det var
fornøjeligt og et frugtbringende
Samarbejde, og Resultaterne af
Kampene var saadan, at Interes-
sen stadig kunde holdes vedlige.
Vi vandt, og vi tabte, men altid
Iærte vi af hinanden, og altid var
vi de bedste Venner. Den sidste
Kamp vi spillede med A.I. K. var
ved Stadionindvielsen i 1937,
hvor vi vandt 6-3. Men naar vi
igen faar bedre Rejseforhold, vil
A.I. K. være en af de Forenin-
ger, vi først vil søge Samarbejde
med.

I Aar har vi sat den foreløbige
Rekord i Haandbold, idet vi har
haft ca. 200 Deltagere fordelt
paa 6 Hold: Motions-Herrer, Her-

Henry Pedersen

rer, Drenge-Juniores, Motions-
Damer, Damer og Piger.

Vore Damehold har været Del-
tagere i de af T. A. B. U. opret-
tede Turneringer og vandt i 1934
Thymesterskabet. Efter det Aar
kunde vi ikke faa Lov at deltage
med vorb 1. Hold i Turneringen,
hvorfor dette nærmest en Tid
stod i Stampe, men saa gik vi i
1942 over til 7 Mands Spillet, og
saa kom der Fart i Foretagendet.
HoId af den Størrelse kan Land-
klubberne stille med, og T.A.B.U.
startede igen sin Turnering, og
vi har været Deltager med 3 Hold
hvert Aar og vundet Thymester-
skabet siden Starten.

I Aar har der tillige været en

Turnering for Herrer, og her del-
tog vi med 2 Hold og vandt Me-

sterskabet.
Henry Pedersen var Træner for

T{lrrhhen i de før,ste 4 Aar, og si-

den har Jens I'edersen været dcn

ledende Kraft. I Aar er Træner-
staben udvidet, Poul Bunk træ-
ner Herrerne, Dagny Rye Piger-
ne, og Harald Jensen har været
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Hjælpelærer ved Pigerne og Da-
merne, da disse Hold har været
saa ualmindeligt store.

!-i er blevet lVledlem af Jydsk
Haandboldforbund, og i Kraft af
dette har vi haft Harald Jensen
paa et 14 Dages Kursus paa Sv.
Aa. Thomsens Idrætsskole i Aar,
saa vi vil til næste Aar staa med
dygtige Ledere, der kan tage sig
af Fremtidens Haandbold. Og
Haandbold vil blive en af. de
Idrætter, der vil blomstre i Frem-
tiden, maaske ikke med saa me-
get Publikum som visse andre
Idrætsgrene, men med en Nlasse
Udøvere, da det er et af de Ste-
der, man indenfor Idrætten vir-
kelig har sat noget ind paa In-
struktion, og hvor der er gode
Instruktører, der søger Ungdom-
men til. Jens Pedersen.

Husker De 1943?

T.l.K. har Rekordomsætning i Aar.
Det er ikke smaabeløb, der Tid efter anden omsættes i en Forening

som Thisted Idr'ætsklub, og netop i Jubilæumsaaret naar ma_il op paa en
omsætning stør're end nogensinde før i Foreningens Histcrie. Det er.
før sagt om T. I. K., at den var ,,fedtet., hvad pengene angik, men det
er - som det fremgaar af følgende 

- en Kendsgerning, at det først eri Aar, at selve Idrætsregnskabet kan opvise Balance, saa der. har i høj
Grad i de Tilfælde, hvati urlenforstaaende tolkede som snæ..rersyn, væreL
Tale om en fornuftig Brug af de l\Iidler, der var til Raadigheci.

,,Alt tyder paa, at Klubbens Regnskab for 1948-44 vil komme til
at balancere med ca. 70,000 Kr.", fortæller Kassereren, Jens pedersen,
,,og det er den hidtil største Balance. omkring 1915-16 iaa Balancen
omkring 800 Kr. og først omkring 1920 naaede man op paa en Baianee
over 1000 Kr. Efterhaanden som Foreningen voksede sig stor og stærk
voksede Balancesummen, saa man før Krigen var oppe paa en Balance
af ca. 20,000 Kr., og 30,000 Kr. i de Aar, hvor der var Bazar. Den store
Balance i Aar skyldes flere Ting, bl. a. den enorme Interesse for Fod-
bold, der udviser 

- økonomisk set - en Iige saa stor Balance for denne
sportsgrens vedkommende som før Krigen for here Foreningens ved-
kommende. Dertil kommer saa, at cler er frere faste Medlemmer', hvilket
har givet en større Kontingentindtægt, og f. Eks. har vi mange fler.e
Drenge som lVledlemmer om sommeren end tidligere. Det ene med det
andet har bragt Omsætningen op paa de 70,000 Kr..,

,,Hvor stort er Klubbens Medlemsantal nu ?,,
,,Gennemsnits-Iledlemstallet ligger paa ca. 200. Der er jo flest l\,Ied-

Iemmer om vinteren, da vi har været,oppe paa g50. I Øjeblikket har vi
ca. 600 Medlemmer, og alt ialt er det det største Antal, vi nogensinde
har været oppe paa. Gymnastik er saa langt den største Idrætsgren med
4-500 i\Iedlemmer, derefter kommer Haandbold med ca. 200 og endelig
Fodbold med mellem lQQ- os 150 udøvere. Før Krigen laa Kontingent-
indtægten paa ca. 3000 Ki. siden er kommet en Forhøjerse, hvortil kom-
mer de nye Dledlemmer, og i Dag er den aarlige Kontingentindtægt ca.
9000 Kr. I 1915-16 kom der B0 Kr. om'Maaneden ind i Kontingentind-
tægt, i Dag mellem 600 og ?00 Kr.,'

,,Fodbold har altsaa givet Rekordindtægt?,,
,,Ja, 1943-44 har været og ser ud til som Helhed at skulle give

Bekordindtægt. Den vil komme til at ligse omkring 2b,000 Kr., hvad der-
er imponerende, men paa den anden side er uddifterne lige saa store,
hvad der maaske er endnu mere imponerende, saa vi skal være glade,
om denne Konto kommer til at vise Balance. publikumsrekorden til en
Fodboldkamp er iøvrigt Kampen om det jydske Mesterskab i illesterræk-
ken mellem Aa. B. og os. Da var der 4046 betalende Gæster. Flest penge
er der kommet ind ved Niels Bukhs opvisning, nemlig ca. bb00 Kr. ved
Fodboldkampen indkom bB00 Kr. En alminderig Turneringskamp i [Ie-
sterrækken i Dag giver i godt vejr ca. 1800 Kr. i Entreindtægt, i daar-Iigt Yejr 8-900 Kr. udgifterne e. ogsaa slemme ! oprykningskampentil Divisionen i odense mod K.F.u.II. er vel nok den iriatit avreste. Den
kostede smaa 2000 Kr. En almindelig Udekamp 

- og det g*jdu, for de
fleste af vore Turneringshold 

- koster 4-b00 Kr. Ailetikken og Haand-
bold giver jo ikke nogen særlig Indtægt, medens de to Gymnastikopvis-
ninger om Aaret giver 14-1800 Kr. i Indtæst. Fodbold er i Aar den
eneste Idrætsgren, der kan svare sig selv, og i det hele taget sei, det
ud til, at selve rdrætsregnskabet i Aar for første Gang i Klubbens Histo-
rie kan balancere! Sidste Aar var det lige ved, medens der de tidligere
Aar har været et aarligt underskud paa ca. 2000 Kr. Dette underskud
tr titlligur0 blovuI utlligrruL gurrrrelu IJrtzrrr,t:r,rru, hvor,uI d11rr l.redstc grrv
os ca. 16,000 Kr. i Nettooverskud, og gennem klrætsugerne.,,

,;Hvad kostede T. I.K. paa Stadion?,,
,,Ca. 50,000 Kr., medens Kommunen kostecle et lignende Beløb.,,
,,Hvol' stor en Formue har T. I. K. i Dag?,,
,,Ca. 25,000 Kr.!" H. Hebsgaard.
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