
Jubilæumsskrift

Boldklubben
Vallø

1933 – 1983



HÅRLEV BOLDKLUB BOLDKLUBBEN VALLØ

          1933              1983

Forord ved klubbens nuværende
formand Erling Svann

1933 står for min generation, historisk set, som året, hvor en rekordstor
arbejdsløshed hærgede ikke blot Danmark, men hele den vestlige verden. De seneste
år har mindet utrolig meget om tiden op til da, dog på et andet plan. 1933 var også
året, hvor Hitler overtog magten i Tyskland, hvilket senere viste sig at skulle få så
uoverskuelige konsekvenser for den øvrige verden.

Det var under disse forhold HÅRLEV BOLDKLUB tirsdag den 28. marts 1933 ved et
møde på Hårlev Kro blev stiftet. Det var kommis Kaj Jensen, dengang ansat hos
købmand Willemoes Petersen, nu bosat i Helsingør, der blev klubbens første formand.
Chauffør Hans Petersen, kaldet ”chauffør-Hans” blev kasserer. Øvrige medlemmer af
bestyrelsen blev:

Slagter Herluf Hansen, boghandler Werner Staxen,
kommis P. Henriksen, assistent på Østbanen Axel Jensen,
også kaldet ”assistent-slagteren”, nu bosat i København
og stadig aktiv i sin søns revisionsfirma. Endvidere
landmand Viggo Jensen.
Suppleanter blev Ejner Olsen og P. W. Nielsen.
Revisorer blev musikdirektør Viggo Feigh og tjener
på Hårlev Kro Robert Bredo.

Der er dog ingen tvivl om, at boldspillet i Hårlev startede mindst 20 år før vor
nuværende klub blev stiftet, idet faneplader og pokaler med indskriften HÅRLEV
BOLDKLUB går helt tilbage til 1913. Men fra 28. marts 1933 har boldspillet været
organiseret i Hårlev, først med fodbold og håndbold, senere ”de nye” idrætsgrene
badminton, bordtennis og volleyball.

Mange, mange tusinde timers frivillig arbejdskraft ligger til grund for vor klub, og det
er mit håb, men også min tro, at der også fremover kan findes folk, der både kan og
vil yde de nødvendige ofre det kræver af både arbejdsmæssig, økonomisk og
menneskelig art. Ingen skal dog herfor tro, at det er ”ofre” alt sammen – mange har
netop igennem Boldklubbens arbejde fået et indhold i tilværelsen, som de kun
allernødigst ville have været foruden. Den kammeratlige side af klubben, er og har
efter min mening været ligeså vigtig som den sportslige.



Mørke skyer har dog i den seneste tid draget hen over jubilæumsarbejdet, idet tre af
vore tidligere aktive formænd, indenfor meget kort tid, er gået bort. Frithjof
Sørensen, Egon Pedersen og nu senest Svend Nørgaard, der er den, som i klubbens
historie har siddet længst i formandsstolen. Det er med sorg i sinde, at vi til
Boldklubben VALLØ’s 50-års jubilæum må undvære disse.

Til slut en varm jubilæumshilsen til alle tidligere som nuværende medlemmer samt til
Boldklubben VALLØ og dens støtter, hvilke jeg sender de bedste ønsker for årene
fremover.

ERLING SVANN

BOLDKLUBBEN ”VALLØ”’s KLUBPOKAL

(Gives for ekstraordinær indsats
af forskellig art i klubbens arbejde)

- er tidligere uddelt til:

1978  ……….   HANNE ANDERSEN

1979  ……….   ERIK RØNNE

1980  ……….   NIELS S. NIELSEN

1981  ……….   THOMAS PEDERSEN

1982  ……….   SUSANNE ANDERSEN



ENKELTE  BRUDSTYKKER  FRA  PROTOKOLLEN

------------------------------------------------------------------------------------------------

1944 TRÆNER SVEND LARSEN FRA KØGE FREMLÆGGER SINE KRAV FOR AT
TRÆNE FODBOLDHOLDET. BLANDT KRAVENE ER ET FORLANGENDE OM
AT HAN EFTER HVER TRÆNINGSAFTEN SKAL HAVE EN BAJER !

1965 DE FØRSTE KLUBEMBLEMER INDKØBES. DER BESTILLES 50 STK.
HOS FIRMAET FRITZ HÜMBÜRGERS EFTF. !

1966 BESTYRELSESMØDET HOS EIGIL LARSEN I MAJ MÅNED AFHOLDES
VED AT MAN SER FODBOLDKAMP I TV. !

1969 DER AFHOLDES NYTÅRSBAL PÅ HÅRLEV KRO. COUVERTPRIS
KR. 12,50 PLUS MOMS KR. 1,50.

1973 HJÆLPETRÆNEREN FOR DAMEFODBOLDHOLDET AFLØNNES MED KR.
250,- ÅRLIGT. !

1976 FORÅRSFESTEN I APRIL VAR YDERST VELLYKKET! DER VAR 35
DELTAGERE. ALLE VAR FULDE, OG DER VAR ET OVERSKUD PÅ
KR. 235,90. !



BOLDKLUBBEN VALLØ’s HISTORIE GENNEM 50 ÅR

Den 28. marts 1983 er det 50 år siden Boldklubben VALLØ blev stiftet under navnet
HÅRLEV BOLDKLUB. Ganske vist blev der spillet fodbold i Hårlev og omegn flere år
før, men ifølge klubbens protokol betragtes året 1933 som stiftelsesår.

Fodboldspillet foregik på markerne til forskellige gårde i Hårlev. Omklædningen blev
foretaget hjemmefra, og diverse ”overtrækstøj” blev ved kampens start efterladt
under et træ eller i en nærliggende vejgrøft. For at dommeren kunne godkende
”banen”, måtte denne dog først renses for kreaturernes efterladenskaber. Man måtte
naturligvis betale en vis leje til landmanden for at kunne bruge hans mark; dette
foregik ofte ved at spillerne underskrev en veksel, som blev indfriet, når der kom lidt
penge i kassen efter afholdelse af et stævne. Senere skrev man en kontrakt med
landmanden for en sæson ad gangen.

Man må erkende, at det er blevet en del dyrere at spille fodbold; i 1934 betaltes 50
øre pr. måned i kontingent. Dette beløb var dog i 1941 forhøjet til 1 krone pr. måned!

Klubben havde også i de første år mange forskellige ting på programmet. Foruden
fodboldstævner arrangerede man også dilettant på Hårlev Kro samt hyppige baller,
hvor mange kendte orkestre og solister har underholdt i tidens løb. Også dengang
afholdtes sportsuge, og denne blev naturligvis også rundet af med krobal. Transporten
foregik oftest på cykel. Det var dog ikke helt gratis at cykle til bal på kroen; således
kan man læse i protokollen for 1942 i forbindelse med sportsugens krobal: ”Det
vedtoges at lade Graulund få cykelstalden mod betaling af 10 øre pr. cykel til
Boldklubben”!

Bestyrelsesmøderne blev som regel holdt på kroen eller hos medlemmerne privat.
Man havde ikke megen fritid og måske heller ikke så mange sager på dagsordenen.
Derfor afholdtes møderne f.eks. af og til i forretningen hos Staxen om morgenen,
inden medlemmerne skulle på arbejde.

I mange år stod Boldklubben VALLØ for festen på Hårlev Kro nytårsaften. Det var altid
en succes med stor tilslutning denne aften, hvor der blev budt på god musik,
nytårsrevy og anden underholdning.

Den 22. april 1938 besluttede man at starte håndbold for såvel herrer som damer i
klubben.

I april 1940 blev boldspillet indstillet indtil videre på grund af krigen, da man ikke
kunne dække udgifterne til leje af bane. Allerede i sommeren 1940 genoptog man dog
træningen på Uglemosegårdens mark. Samme år vedtoges at samarbejde i Dansk
Ungdomssamvirke sammen med Hårlev Gymnastikforening.



31. maj 1943 indledtes de første forhandlinger med Sognerådet om at få opstillet et
omklædningshus på den første rigtige idrætsplads, beliggende ved ”den gamle skole”.
Banen blev taget i brug sommeren 1943, og i samme efterår påbegyndtes opførelse af
huset. Hårlev Boldklubs bidrag til dette hus var kr. 3.000,-.

Hårlev Boldklubs ”klubhus”

- anno 1944

Nu da den nye sportsplads var taget i brug, var det helt naturligt, at der blev større
interesse for fodbolden. Og den mere jævne spilleplads i forhold til de knoldede
marker man var vant til, gjorde da også sit til, at spillet blev bedre.

I 1944 fik man en god træner ved navn Svend Larsen, og under hans ledelse fik
Hårlev hurtigt et frygtet fodboldhold rundt omkring. Faktisk præsterede dette hold at
gå ubesejret igennem efterårsturneringen 1944, og dette mandskab var nok klubbens
bedste i de første 20 år.
Mod slutningen af året begyndte Hitler imidlertid at stramme grebet omkring
Danmark; der var undtagelsestilstande, udgangsforbud m.m., så foreningsliv blev
næsten umuliggjort. I stedet gik klubbens bestyrelse så aktivt ind i
modstandsbevægelsen, så det er vel ikke så underligt, at det første bestyrelsesmøde
efter krigen ifølge protokollen starter med ordene: ”Endelig er vi ene hjemme igen”!

De suveræne kredsvindere af A-rækken,
efteråret 1944.
Bagest fra venstre: Lars O. Christoffersen,
Frede Petersen, Aksel Nielsen, Børge Staxen,
Knud Jacobsen og træner Svend Larsen. Mid-
terste række: Helge Jacobsen, Holger Staxen,
Simon Larsen. Forrest: Villy Rasmussen,
Mads Bonde og Kaj Nielsen

Men krigen havde sat sine spor; der var mange andre ting end idræt at tænke på, og
da adskillige af byens unge mænd blev indkaldt til soldatertjeneste i forbindelse med
genopbygningen af det danske militær i 1946, kneb det efterhånden gevaldigt at
samle spillere. Og den nærmeste efterkrigstid var præget af tilbagevendende
problemer med at skaffe spillere nok til de tilmeldte hold, og mere end én gang måtte
man trække hold ud af turneringen.



På lederfronten var der ikke så meget at se til som i dag, og f.eks. var en af
formandens vigtigste opgaver at opbevare protokollen og medlemsfortegnelsen.
Efterhånden blev der dog flere og flere ting at tage vare på, og derfor fik den lokale
tømrer Iversen til opgave at fremstille et skab til klubbens sager. Så i tiden efter 1946
var det at blive formand ensbetydende med, at man skulle opbevare
”formandskabet”. Mest af alt lignede dette skab et køkkenbord, og det holdt i mange
år sit ind- og udtog i mange hjem i Hårlev.

I 1948 dannedes en slags forløber for det, vi i dag kender som Vallø Idræts Union,
nemlig Hårlev Idrætsring. Den bestod dengang som nu af medlemmer fra de
forskellige foreninger i Hårlev, men idrætsringen fik aldrig den store betydning for
foreningslivet i byen.

Mens det med hensyn til spillere i disse år var sløje tider for fodbolden, så havde
håndbolden kronede dage. I 1948 havde man således 2 herre-, 2 dame- og 2
juniorhold med i turneringen, altså i alt 6 hold, hvilket fodbolden langt fra kunne
præstere. Omkring 1950 begyndte det imidlertid igen at lysne for fodbolden. Det var
lykkedes at samle spillere til 2 seniorhold, og i 1951 lykkedes det 1. holdet, som
spillede i B-rækken, at nå frem til at spille om oprykning til A-rækken. Der blev spillet
en lille turnering mellem 5 hold, og det lykkedes faktisk for Hårlev at vinde
turneringen og dermed rykke op. Dels takket være godt spil, men også takket være
en hjælpende hånd fra dommeren Emanuel Feigh, der var kendt for at være os
venligsindet.

Men successen gik nogle af spillerne til hovedet. Der var på datidens hold en del
spillere med bopæl i Himlingøje. De mente selv, at de var den væsentligste grund til
at holdet rykkede op, men de følte sig snydt, når holdet blev sat. Efter deres mening
skulle man som Himlingøje-spiller, for at komme på 1. holdet, være meget bedre end
spillerne fra Hårlev. Så derfor fandt disse spillere i 1952 ud af at tilmelde et hold til
turneringen gennem Himlingøje Gymnastikforening. Det blev en stor succes, og snart
var der flere spillere i Himlingøje end i Hårlev.

Sportsligt gik det derfor hurtigt ned ad bakke for Hårlev. Vi rykkede hurtigt ud af A-
rækken igen, og da også Hellested startede op med fodbold, blev Hårlev Boldklub
langsomt, men sikkert ”drænet” for spillere. Og faktisk endte det da også med, at
Hårlev måtte trække sit eneste seniorhold ud af turneringen i 1955. Det skulle
forøvrigt vise sig ikke at være sidste gang.

I disse år i 1950-erne blev der lagt meget arbejde i at få arrangeret nogle gode
sportsuger, og som regel lykkedes det også. Disse festlige arrangementer samlede
massevis af tilskuere, og da formanden Dan Pedersen i forening med Jens Erik Staxen
og instruktøren Hans Pedersen i forbindelse med sportsugen 1954 havde fået
sammensat en lokal revy, var forventningerne store. Men få dage før opførelsen fik
man problemer.



Politiet nedlagde forbud mod offentlig opførelse, medmindre klubben var parat til at
betale forlystelsesafgift. Men pengene var små, så det var klubben ikke indstillet på. I
et sidste desperat forsøg lod man så den lokale landbetjent gennemlæse teksterne,
men han stregede det meste ud og kunne ikke give tilladelse til offentlig forestilling.
Revyen ville man dog opføre, så gode råd var dyre. Det hele mundede så ud i, at
klubben henlagde revyen til Hårlev Kro, hvor den blev opført for medlemmerne som
lukket forestilling. Det blev en stor succes, og der er aldrig siden blevet opført en revy
med så lokalt islæt her i Hårlev!

Året efter (1955) var præget af én stor begivenhed: Klubben holdt i samarbejde med
den lokale soldaterforening 10-års befrielsesfest den 4.-5. maj. Det blev et godt og
festligt arrangement, hvor folk ganske vist morede sig dejligt, men hvor der alligevel
var alvorlige undertoner bag de smilende ansigter. Krigen var endnu ikke glemt; også
fordi byen havde mistet 2 unge mænd, brødrene Carlo og Henning Andersen fra Ll.
Tårnby. Arrangementet startede da også med, at der blev lagt kranse på deres grave,
efterfulgt af en mindegudstjeneste i en stuvende fuld kirke. Dagen efter, den 5. maj,
var der fest på kroen, hvor et 10-mands stort orkester under ledelse af B. Winge
Hansen gav gæsterne en uforglemmelig aften.

Sportsligt gik det stadig lidt op og ned. Håndbolden havde stadig vind i sejlene, og i
1956 lykkedes det igen at få skrabet spillere sammen til et seniorhold i fodbold. Det
blev tilmeldt i B-rækken, der dengang var den laveste række. Rækken blev vundet, og
oprykningen dermed sikret. Men Hårlev var og blev et elevatorhold. Vi var for stærke
til B-rækken og for svage til A-rækken. Og sædvanen tro måtte vi rykke ned igen året
efter. Til gengæld bragte året 1957 den glæde, at vi for første gang kunne præsentere
badminton på programmet; en afdeling, der lige siden har vokset sig stadig større
med undtagelse af de sidste par år.

1958 blev et sørgeligt år for klubben. Vi havde 25-års jubilæum, men der blev ikke
holdt jubilæumsfest, idet klubben var i en sådan pengenød, at man ikke turde binde
an med et sådant arrangement. Og for hvem ved hvilken gang måtte fodboldholdet
trækkes på grund af for ringe tilslutning. Jo, i sandhed et sort kapitel i klubbens
historie.

Imod slutningen af 50-erne var klubben i det hele taget så småt ved at sygne hen.
Således blev der ikke engang holdt sportsuge i 1959, og i disse år havde faktisk kun
badmintonsporten fremgang.

I 1960-erne vendte bøtten så heldigvis. Der kom atter gang i fodbolden, og siden
1960, hvor der igen blev tilmeldt hold, har vi heldigvis aldrig måttet ty til at trække
holdet. Og i dag er fodboldafdelingen klubbens største med 6 senior- og adskillige
ungdomshold. Også håndbolden fik rigtigt luft under vingerne, og i 1960 var der 12
tilmeldte turneringshold, hvoraf de 6 endda blev kredsvindere.

Nu hvor der atter var kommet fremdrift i aktiviteterne og i medlemstallet, ramte det
os ekstra hårdt, da vore træningsbaner blev inddraget til skolebyggeri, der hvor
Hotherskolen nu ligger.



Vi havde kun kampbanen tilbage, og det siger sig selv, at den hurtigt kom i en noget
miserabel forfatning, når både vi og Himlingøje skulle træne og spille kampe på den
samtidig med, at den blev benyttet af skolen og i det hele taget af byens børn som
legeplads efter skoletid. Klubben søgte kommunen om nye træningsbaner i stedet for
dem vi havde mistet, men som bekendt skulle der gå endnu nogle år, før ansøgningen
blev imødekommet.

Efterhånden som tiden gik, fandt man da også ud af, at det egentlig var lidt tosset, at
både Hårlev og Himlingøje med hver sit hold både trænede og spillede kampe på
samme bane, når vi ellers kom godt ud af det med hinanden. Vi kunne jo lige så godt
slå os sammen igen! Hårlev havde i mange år lidt af akut spillermangel og var rykket
frem og tilbage mellem A- og B-rækken, som i mellemtiden var omdøbt til Serie 3 og
4, og Himlingøje nåede heller aldrig længere end til Serie 4. Idéen blev diskuteret
livligt spillere og ledere imellem i de 2 foreninger, og mod slutningen af året 1962
enedes man om, at de 2 naboklubber skulle sætte sig sammen ved
forhandlingsbordet. Der blev afholdt en del møder mellem de 2 bestyrelser, og efter
nogle seje forhandlinger, hvor især Himlingøje-folkene var noget stædige, lykkedes
det at nå til enighed. Og den 30. januar 1963 blev klubberne efter 11 års adskillelse
atter slået sammen under navnet Hårlev-Himlingøje Boldklub.

Fra det første bestyrelsesmøde efter
sammenlægningen – februar 1963:
Fra venstre: Sigvald Jakobsen, Jens E.
Staxen, Dan Pedersen, Lars O. Christof-
fersen, Erik Bennedsen, Ejvind Petersen
og Jørgen Olsen.

Den nye forening startede med en kassebeholdning på kr. 319,53 samt en
reservebeholdning i banken på kr. 7.211,97. Formandshonoraret var dengang kr.
150,-, og titlen (og dermed også pengene) løb Hårlev’s Dan Pedersen med, mens
Himlingøje måtte ”nøjes med” næstformandsposten ved Lars Ove Christoffersen. Kort
efter sammenslutningen blev klubben i øvrigt grundigt upopulær i egnens kirkelige
kredse, idet man afholdt et stort påskebal på Hårlev Kro Påskedag. Den lokale præst
var meget forarget, og sagen blev genstand for en del skriverier i den lokale presse.

Det nye navn Hårlev-Himlingøje Boldklub holdt dog ikke mere end et år, idet man
efter anmodning fra Sjællands Boldspil Union, som fandt navnet for besværligt, igen
måtte skifte navn. Nu kom klubben til at hedde Boldklubben Vallø, og det har vi altså
beholdt til i dag, 19 år senere.



Ellers var det gennemgående problem dengang baneforholdene, som var nærmest
håbløse. Skolebanen var langt fra tilstrækkelig, og bestyrelsen var hele tiden om sig
for at finde egnede arealer til formålet. En overgang puslede man med tanken om at
købe arealet ved Hårlev Mølle, ligesom det også var på tale at leje noget jord ved
”Elmely”, der hvor det nuværende stadion ligger. Ingen af delene blev dog til noget,
for i 1965 kom kommunen os i forkøbet og købte ”Elmely” og stillede arealet til
rådighed for Boldklubben VALLØ.

1965 var i øvrigt også året, hvor vi havde en bitter strid med naboklubben Endeslev-
Vråby Idrætsforening, som protesterede mod en Vallø-spillers deltagelse på
fodboldholdet, fordi hans formalia fra St. Heddinge ikke var i orden. Det pudsige var,
at EVIF ikke selv kunne opnå noget ved protesten, og episoden fik den daværende
formand Jørgen Gerner Larsen til at betegne EVIF som ”dårlige naboer” i sin beretning
på generalforsamlingen. Jo, konkurrencen mellem omegnsklubberne var virkelig hård,
også dengang.

Nu havde vi altså fået baneforholdene i orden, og det næste naturlige spørgsmål var
så klubhus, evt. en idrætshal. Men dengang var ingen af delene noget så selvfølgeligt,
som det er nu. Bl.a. var der jo et stort financieringsproblem. Det daværende sogneråd
mandede sig dog op til at bevilge det dobbelte af, hvad en evt. husstandsindsamling
kunne indbringe. Ligeledes var der i klubben startet en byggefond til samme formål.
Det var oprindeligt klubbens seniortræner i fodbold i 1963, Kurt Hansen, der startede
fonden, og i løbet af årene kom der små og store beløb ind. F.eks. kan nævnes, at
den såkaldte ”100-mands klub”, der ophørte i 1965, skænkede kr. 150,-, ligesom den
i 1966 opløste soldaterforening skænkede hele sin formue, i alt kr. 685,-. Men trods
de gode intentioner skulle det altså vise sig, at både hal og klubhus lå langt ude i
fremtiden.

Dog skete der små og store forbedringer på baneanlægget ved ”Elmely”. Således fik
man i 1967 opsat lysanlæg på stadion. Dette projekt var beregnet til at koste kr.
18.500,-, hvoraf klubben selv skulle afholde de kr. 5.000,-. Resten blev finansieret
gennem kommunalt tilskud og rentefrit lån i Dansk Idræts Forbund. Men ak,
beregningerne slog helt fejl, og anlægget kom faktisk til at koste kr. 27.000,-, en stor
sum penge dengang. Sorgen var derfor så meget større, da lysanlægget væltede
omkuld i den frygtelige efterårsstorm i oktober 1967. Imidlertid lykkedes det for
klubben at påvise konstruktionsfejl i anlægget, således at man fik fuld erstatning.

Samme år fik Boldklubben VALLØ en ny idrætsgren på programmet, nemlig
bordtennis, som under meget trange kår på Hotherskolen blev startet op af Åse
Johansen, i første omgang dog kun for seniores.

Den sidste halvdel af 1960-erne var i det hele taget præget af, at idrætten fik mere
og mere fat i folk rundt omkring i byen. Der kom nye idrætsgrene til, og klubben fik
flere og flere medlemmer. Og her er blandt mange andre Åse Johansen et godt
eksempel på den pionerånd, der kendetegnede datidens ledere. Det var blevet ”in” at
dyrke idræt; de forjagede tressere, hvor så meget skulle nås på så kort tid, skabte
efterhånden et stadigt stigende behov for motion og afstresning i fritiden, og lederne
dengang i 60-erne havde faktisk alt for mange aktive under deres vinger set i relation
til de faciliteter, der fandtes. Men de gik på med krum hals og lagde en meget stor del
af deres fritid i Boldklubben VALLØ.



Så når vi ind i den nyere tid, 1970-erne, hvor B.K. VALLØ for øvrigt igen var meget
tæt på at skulle ændre navn. På klubbens generalforsamling i 1970 gik medlemmerne
ind for bestyrelsens forslag om en sammenlægning med Hårlev Gymnastikforening,
hvor det nye navn skulle være VALLØ IK. Medlemmerne i Gymnastikforeningen var
dog ikke nær så varme på idéen, og på Gymnastikforeningens generalforsamling faldt
forslaget.

Det var også i 1970, at der kom en ny fritidslov, og for første gang hørte man om
fænomenet ”interessegrupper”. Og året efter tilmeldte klubben så de første
interessegrupper til Vallø Kommune, 4 i alt. Jo, der skete meget i begyndelsen af 70-
erne. Vi gik for første gang nogensinde ind i ”reklameræset”, og det lokale firma HN-
Huset købte sig til reklameplads på klubbens trøjer. Prisen var dengang kr. 4.000,- for
1½ sæson. Siden har B.K. VALLØ haft reklamer på trøjerne hvert år, og nu er
sponsorindtægterne en fuldstændig uundværlig saltvandsindsprøjtning for klubbens
økonomi!

Et af klubbens fodboldhold (her fra 1977)
med reklame på trøjerne

Også på den indendørs front skete der noget. Efter 4 år udelukkende med
seniorbordtennis kunne klubben stolt tilmelde også ungdomshold i verdens hurtigste
spil. Og på håndboldfronten fik man for første gang nogensinde træningstid i en
indendørs hal, idet man fik tildelt 1 time om ugen i den dengang nye Stevnshal. Men
spillerne syntes åbenbart der var for langt til St. Heddinge. I hvert fald blev denne
træningstime hurtigt annulleret igen på grund af for ringe tilslutning.

Med den hurtige stigning i medlemstallet, især blandt de unge, blev det snart
vanskeligt at få koordineret og holde styr på al kørslen til og fra kampe for
ungdomsholdene. I 1972 optog man derfor kontakt med den lokale vognmand Poul
Pedersen om en slags ”monopolaftale”, en ordning som begge parter siden har nydt
meget godt af.

Samme år startede man traditionen tro med at holde afslutningsfest for
fodboldafdelingen i Himlingøje Forsamlingshus, og i 1983 var der 10-års ”Jubilæum” i
forsamlingshusets hyggelige sal. Prisen i 1972-kroner var i øvrigt kr. 25,- pr. couvert,
og så var der endda indregnet 2 gratis øl i prisen!



Der blev stadigvæk med jævne mellemrum overført beløb til byggefonden, og i 1973
vedtog bestyrelsen at udsende girokort til samtlige husstande med anmodning om
støtte. Men som så ofte før kom der noget i vejen. Denne gang var det den
landsomfattende indsamling til fordel for Vietnamkrigens ofre, og projektet blev
skrinlagt. I stedet lysnede det for en idrætshal, idet der nu var tale om, at hallen
skulle være en selvejende institution. Og klubben var efterhånden så desperat i sin
mangel på indendørs faciliteter, at man besluttede at skænke kr. 15.000,- af den
møjsommeligt opsparede byggefond til institutionen. Planerne var faktisk temmelig
fremskredne, da et ministerielt påbud om stop for alle nye anlægsarbejder satte en
stopper for planerne. Så klubben sparede de 15.000,- kr. i første omgang – dog blev
der rigelig brug for dem et par år senere.

Idrætsmæssigt set ekspanderede klubben stadig: i 1973 blev der startet
damefodbold, og året efter kom der også håndbold for damerne, noget som vi ikke
havde haft i flere år.

I 1974 holdt Boldklubben VALLØ 40-års jubilæum i weekenden 3.-4. august. Der var
stort sportsstævne på stadion afsluttet med en gigantisk og meget vellykket fest på
Hårlev Kro. Eftersom klubben startede i 1933 skulle jubilæet jo have været afholdt
året før, altså i 1973, men bestyrelsen opdagede det for sent! Arrangementet blev
dog ikke mindre vellykket af den grund.

Klubbens årlige loppemarked, her fra 1979,
hvor der som sædvanlig er trængsel ved
auktionen

Stadig i 1974 startede klubben, inspireret andre steder fra, loppemarked. Og det blev
en stor succes med kr. 9.500,- i overskud. Disse penge blev overført til byggefonden,
hvor der nu stod kr. 52.000,-.

Og så endelig lykkedes det! For 117. gang søgte man om kommunalt tilskud til
klubhus, og der blev bevilget kr. 150.000,-. Endvidere søgte og fik man kr. 25.000,-
fra Undervisningsministeriet. Budgettet var på i alt kr. 313.000,-, og de resterende
penge blev skaffet fra byggefonden samt ved hjælp af almindelige lån. Det var en
meget stor dag for klubben, da det første spadestik blev taget i 1975, ikke mindst
fordi den længe eftertragtede hal i kommunen endelig var blevet til en realitet, men
ak – med beliggenhed i Strøby!



Fra indvielsen af klubhuset i 1976
med den daværende bestyrelse i
forgrunden

I 1975 kunne daværende kasserer Bent Hougaard i øvrigt fremvise det største
overskud nogensinde i klubbens historie: kr. 33.276,-. Og det var jo betryggende, at
det økonomisk gik godt, når man netop havde investeret så mange penge i klubhus.
Året efter – i 1976 – stod klubhuset færdigt, og det endelige regnskab for byggeriet
viste sig at blive kr. 303.000,-, altså kr. 10.000,- mindre end beregnet.

Også sportsmæssigt set var 1976 et jubelår for Boldklubben VALLØ. 1.holdet i fodbold
rykkede for første gang op i Serie 2 under ledelse af den meget populære træner Bent
Madsen.

Allerede i 1977 var klubhuset blevet for lille; det var bydende nødvendigt med en
udvidelse. Så man måtte igen klage sin nød til kommunen, der til gengæld hentede
kr. 100.000,- frem af skattekisten, ligesom man fik tilskud fra Tipsmidlerne. Samme
år skete der en anden stor ting i klubben, idet klubfarverne blev ændret. B.K. VALLØ’s
trøjer havde altid været blå med hvide ærmer, nu skulle de være helt blå. Dette skete
ikke uden sværdslag, men blåt blev det da. Det blev derimod gråt i gråt for 1.holdet,
der efter blot et enkelt år i Serie 2 rykkede ned igen med et brag, selv om man var
kommet fantastisk godt fra start og førte rækken efter 7 runder.

Mod årets slutning tog man en gammel tradition op med nytårsbal på Hårlev Kro.
Musikken blev leveret af Flemming Werge & Blue Notes, der dengang toppede alle
hitlisterne med ”Uglevisen”. Arrangementet blev imidlertid ingen særlig stor succes,
og er ikke siden blevet taget op.

Sportsuge, her fra 1982.
Billedet er fra konkurrencen
”Spil uden grænser”, hvor man
kan komme ud for lidt af hvert!

En anden gammel tradition blev taget op året efter (1978), nemlig sportsuge. Og i
modsætning til nytårsballet blev det en succes, som har fundet sted hvert år lige
siden, kulminerende med rekordoverskud i 1982.



Stadigvæk i 1978 påbegyndtes klubhusudvidelsen, og i 1979 stod klubhuset så som vi
kender det i dag, som en skøn sammenblanding af kommunal velvilje, sund
økonomisk disponering og sidst, men ikke mindst, en indædt vilje til at tage fat blandt
folkene i klubbens ledelse. Her skal blot nævnes en enkelt: den daværende formand
Erik Rønne, som havde en vidunderlig evne til at samle medlemmerne om arbejdet
samtidig med, at han altid selv var forrest, når ærmerne skulle smøges op. Udvidelsen
kom til at koste kr. 170.000,-, så i alt har vort klubhus altså kostet næsten en halv
million kroner, men de penge er så sandelig også givet godt ud. Vi har nu et godt og
hyggeligt samlingssted for klubbens medlemmer med moderne faciliteter. Alt i alt et
byggeri, som mange naboklubber må misunde os.

Også sportsligt gik det godt. Seniorerne i fodbold blev dette år trænet af Bent
Pedersen, der i mange år havde virket som ungdomstræner, men som nu for første
gang fik med seniorer at gøre. Der var sket et generationsskifte blandt spillerne, og
flere unge talenter slog pludselig igennem. Det gik så godt, at Serie 3-kredsen blev
vundet, og nu har vi fundet os tilrette på et niveau i den bedste halvdel af Serie 2.

Og da Hårlevhallen kom i november 1979 fik også de indendørs idrætsgrene ideelle
betingelser. Hallen resulterede da også i, at klubben den vinter fik sin 5. idrætsgren
på programmet, nemlig volleyball. Her var det klubbens nuværende næstformand
Preben Hansen, som tog initiativet til at indføre denne sport. Det var først og
fremmest indvielsen af den nye hal, der fik vore øjne op for denne idrætsgren; et godt
eksempel på den kæmpegevinst, som hallen blev og stadig er for Boldklubben VALLØ.
Ude fra ser den ikke ud af ret meget, men indvendig er den helt up-to-date, og den
har i sine knap 2½ år betydet et frisk pust for mange af kommunens foreninger.

Således blev 70-erne et tiår, der bragte megen glæde i Boldklubben VALLØ. Klubben
var efterhånden vokset til middelstørrelse, og vore turneringshold begyndte
efterhånden at vise profil. Og i hvert fald håndbold-, fodbold- og bordtennisholdene
var nu kommet op på et for klubben tilfredsstillende sportsligt niveau. Men først og
fremmest vil 70-erne blive husket for 2 ting: Klubhuset og Hårlevhallen, disse 2 fjerne
mål, som der var blevet snakket så meget om i de sidste 20 – 30 år.

Og så når vi ind i 80-erne. I 1981 var det håndboldafdelingen, der gjorde sig
bemærket, idet klubbens 1. hold rykkede op i Serie 2 for første gang. Oprykningen
blev sikret på en yderst suveræn måde, idet holdet i sæsonens 16 kampe kun mistede
et enkelt point. Allerede i den tredje sidste kamp blev oprykningen sikret med en sejr
på 15-14 over den nærmeste konkurrent Kastrup/Vordingborg. Holdets træner i
denne sæson var Jørgen Jasper.



Håndboldafdelingens 1. hold, der rykkede
op i Serie 2 i 1981.
Bagest fra venstre: Bjørn Vind, Tom Funch,
Jan Jensen, Johnny Madsen, Carsten Ander-
sen og Hans Skou.
Forrest: træner Jørgen Jasper, Henrik Jensen,
Ivan Hansen, Gunnar Nielsen og Finn Bay
Hansen. (Henrik Jensen og Ole Jensen mangler)

Herudover er der endnu ikke sket de store epokegørende ting i klubben. Dog er
tendensen klar: Klubbens ledelse må lægge et større og større arbejde på den
økonomiske front, og de sportslige resultater må desværre alt for ofte nøjes med 2.
prioritet. En anden karakteristisk ting for 80-erne hidtil har været, at klubben
efterhånden er blevet for stor til, at det hele kan styres centralt af 7-9
bestyrelsesmedlemmer. Udvalgsstrukturen er blevet mere og mere fremherskende, og
bliver formentlig endnu mere udpræget i de kommende år, herunder uddelegering af
mere og mere ansvar og arbejde til de enkelte afdelinger, uden at helheden svækkes.

Klubbens struktur resulterede desværre i, at klubben pr. 1. maj 1981 måtte sige
farvel til en afdeling, nemlig bordtennis. Netop denne afdeling havde altid kørt
temmelig selvstændigt, og på et tidspunkt fandt man altså i afdelingen, at man lige så
godt kunne nøjes med at være sig selv. Bordtennis eksisterer nu som selvstændig
klub under navnet BTK 81 (under ledelse af Johnny Andersen), som vi for øvrigt har
et udmærket forhold til.

Vi har en dejlig klub, som næsten dagligt giver os mange gode og sjove oplevelser.
Og vi er en klub med masser af talent og mange gode traditioner. Men vi skal huske
på, at disse ting ikke er kommet af sig selv. De er bygget langsomt op gennem selve
fællesskabet ud fra mottoet ”enighed gør stærk”. Og netop fællesskabet og dermed
klubben skal vi værne om og bevare for vor egen, for klubbens og for byens skyld.

- Og med disse ord afsluttes så denne historie om de første 50 begivenhedsrige
år i Boldklubben VALLØ’s liv. Til slut blot en ydmyg, men varm tak til
hundredevis af mennesker, som i disse 50 år har givet en lille del af sig selv til
B.K. VALLØ’s bedste.

Boldklubben VALLØ er trods sine 50 år på bagen stadig en sund og livlig forening. Der
er masser af friske, grønne skud på stammen. Gid skuddene må spire og sætte nye
skud i de næste mange, mange år.



BOLDKLUBBEN VALLØ’s FORMÆND GENNEM 50 ÅR

28. MARTS 1933 Kommis Kaj Jensen

27. januar 1934 Sadelmager Emil Rasmussen

21. juni 1935 Assistent Axel Jensen

13. januar 1937 Barber Arnold Palmkvist

8. december 1937 Brygger Volmer Nielsen

24. marts 1939 Chauffør Svend Nørgaard

30. juli 1940 J. P. Nielsen

12. marts 1941 Chauffør Svend Nørgaard

1. februar 1946 Kaj Ballegaard

29. januar 1949 Chauffør Niels Chr. Hansen

25. januar 1951 Barber Frithjof Sørensen

17. januar 1952 Brødkusk Arne Nielsen

25. maj 1953 Chauffør Niels Chr. Hansen

17. januar 1955 Skrædder Dan Pedersen

18. januar 1957 Kommis Benny Madsen

31. marts 1960 Svend Nielsen

16. marts 1961 Chauffør Helge Hansen

22. august 1961 Egon Pedersen

5. februar 1963 Skrædder Dan Pedersen

15. marts 1965 Arkitekt Jørgen Gerner Larsen

17. november 1966 Ole Råhauge Petersen

11. november 1968 Erik Andersen

28. november 1972 Finn Seehusen

13. november 1973 Erik Rønne

20. januar 1980 Erling Svann



BOLDKLUBBEN VALLØ -   SOM KULTURFORMIDLER

Indlæg fra Dan Pedersen,
Boldklubben Vallø’s tidligere
formand gennem flere perioder,
nu bosat i Holbæk

Da de unge mennesker begyndte at spille fodbold i Hårlev, var der mange, som så
skævt til dem.

Fodbold blev anset for noget råt og brutalt noget. De sparkede jo hinanden over
benene. Og sandt var det vel, at der var nogle skader imellem, da hverken spillere –
og slet ikke dommerne – kendte reglerne til bunds og ikke rettede sig efter dem.

De dovne karle, som løb der og trampede grønjorden ned, skulle hellere foretage sig
noget fornuftigt, sagde man. Fodbold var jo noget, som skulle foregå ved dagslys, og
for 50 – 100 år siden så man jo helst, at folk bestilte noget, når det var lyst, og ikke
løb og legede med en bold.

Gymnastikken var jo vokset op med højskolebevægelsen og var derigennem blevet
værdsat som noget folkeligt – noget for alle. Og da gymnastik mest var en
vinteridræt, som foregik i skoler og forsamlingshuse, kom den ikke sådan i ”miskredit”
hos folk, som fodbolden var i de første år.

Men Hårlev Boldklub var og blev andet end bare fodbold. Det blev i mange år en af de
største formidlere af kunst og kultur i Hårlev.

Det var jo sådan fra klubbens start, at medlemskontingentet ikke rakte til ret mange
af klubbens udgifter. Derfor forsøgte man på andre måder at øge indtægterne, og det
skete fortrinsvis ved at arrangere fester, koncerter og teaterforestillinger i det håb, at
det skulle give lidt overskud til foreningen. Og det er vist ikke for meget sagt, at det
meste af bestyrelsens arbejde bestod i at arrangere disse ting og derved skaffe de
fornødne midler til idrætten.

I de første år var der nu ikke så meget gang i denne side af foreningens arbejde. Der
blev holdt nogle almindelige baller på Hårlev Kro, og tilslutningen var ikke altid lige
stor. Men efter at Svend Nørgaard i 1939 blev formand, kom der skub i sagerne, og
fra hans formandsperiode kan ældre Hårlev-borgere nok endnu mindes nogle dejlige
dilettantstykker, f.eks. ”Når bønder elsker”, ”Mikkel Larsens drenge” og ”Ole Rævs
datter”.



Det var jo så heldigt, at der blandt klubbens medlemmer var Østsjællands mest
benyttede instruktør, nemlig mejerist Hans Petersen. Han formåede med stor
dygtighed at sætte disse stykker op, og da sadelmager Emil Rasmussen var ligeså
dygtig til at sørge for dekorationerne, blev det nogle virkelig seværdige forestillinger.
De blev gerne opført 3 gange på Hårlev Kro og desuden i andre byer.

Af endnu større arrangementer i den periode kan fortælles om nogle
koncertarrangementer, som fuldstændig fyldte Hårlev Kro. Der var så mange
mennesker, at der på balkonen stod 2 – 3 rækker tilhørere bagved de siddende. Men
der blev også solgt 500 – 600 billetter.

Det bedste trækplaster var vel nok Wandy Tworek. Han optrådte med orkester i 1942
og 1943. Men også ”Knud Lynges Orkester” og ”Bror Kalles Kapel” var nogle, som
kunne trække fuldt hus. Da sidstnævnte spillede i februar 1945, var der
udgangsforbud, så festen sluttede allerede kl. 21.00, men til gengæld var den så
begyndt med koncert kl. 15.30.

Disse fester blev holdt i konkurrence med Hårlev Soldaterforening, som også i disse år
havde arrangementer på kroen. Men Boldklubben og Soldaterforeningen havde et
godt samarbejde og passede på, at arrangementerne ikke lå for tæt efter hinanden.

I årene efter krigen fortsatte Boldklubben med at præsentere tidens store orkestre –
navne som ”Harald Mortensen” – ham som gik på hænder under koncerten – ”Aage
Juul Thomsen”s populære orkester, og ”Saxer Olsens Orkester” med Johannes Wahl
som solist. Jo, det var virkelig tidens store navne, som vi fik præsenteret her i Hårlev.

Billede fra dilettantstykket
”Du spørger, min dreng”,
opført i 1946



På det dramatiske felt foregik også noget. I efteråret 1945 opførte klubbens
dilettanter det brandaktuelle stykke ”En stikkers skæbne”, i 1946 ”Du spørger, min
dreng” og i 1947 ”Det gamle guld” af Morten Korch. Senere i 1950 vistes en revy, som
gik under navnet ”Hurlumhej”. Midt i 50-erne var det ”Røverne fra Rold”, som
huserede på egnen. Det var Endeslev ungdomsforenings dilettanter, som opførte dette
store stykke til stor fornøjelse for publikum. Et par år efter kom de igen med
forestillingen ”Krage søger mage”.

Først i 60-erne arrangerede Boldklubben bustur til København, hvor vi så Osvald
Helmuth som Jeppe i ”Jeppe på bjerget”. Senere kom en turné og viste os ”Den
grønne elevator” på Hårlev Kro, ligesom ”Styrmand Karlsens flammer” med Holger
Fællessanger også blev vist her.

Det er altså ikke så få arrangementer, Boldklubben har trukket til byen. Og her er
endda ikke nævnt noget om sportsugerne, hvor mange forskellige ting foregik. Der er
da nok nogle, som endnu kan huske ”Gøglerteltet”, hvor bl.a. Axel G. Bannebjerg
fløjtede noget så pragtfuldt på cykelpumpe. Eller da vi havde besøg af en hel
samerfamilie med rensdyr og det hele.

Ja, det er et broget udsnit af kulturbegivenheder, som Boldklubben har præsenteret
for byen og egnen igennem disse 50 år. Mange store og gode oplevelser har folk fra
hele egnen nydt godt af. Så også på dette felt har Boldklubben gjort en stor indsats
igennem tiden.

Dan Pedersen

Boldklubben VALLØ’s
faste kontrollør gennem
mange år, Laurits Olsen



Dette jubilæumsskrift er
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