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Harte Gymnastik- og Idrætsforening
Af Edvard Køhrsen

Efter den gamle fane at dømme er foreningen opret
tet den 1. april 1868. Om selve startperioden findes 
desværre ikke ret meget kildemateriale, fordi for
eningens første protokol uheldigvis er blevet væk for 
mange år siden.

Harte Skytteforening, som den oprindelig hed, 
blev uden tvivl oprettet som så mange andre skytte
foreninger som et resultat af nederlaget i 1864. For
målet var at øve de unge mænds færdighed i at 
skyde, såfremt fjenden fra syd igen skulle møde op. 
Grænsen var jo på daværende tidspunkt Kongeåen 
-  altså ikke ret langt væk fra Harte. Det menes, at 
den første bestyrelse fik bemyndigelse til med støtte 
fra Amtsskytteforbundet at indkøbe et par geværer 
til fælles brug ved skydeøvelserne. Skydningen fore
gik hveranden søndag fra kl. 8 til 11 og fra 14 til 17. 
Skydesæsonen startede den 1. søndag i april, og alle 
skytter havde lov til 10 skud, hvis man altså mødte 
rettidigt frem. Der blev skudt på en 250 m bane, og 
man havde forskellige »mål« alt afhængig af, hvor 
øvet man var. Vi ved, at der fra starten i 1868 var 26 
aktive medlemmer.

Hvornår gymnastikken fik sit indtog i forenin
gen, ved vi ikke helt nøjagtigt. Men det må have væ
ret i slutningen af 1880erne. M an startede gymna
stiktimerne i den store stue på Toftegaard. En af 
foregangsmændene var Jens Poulsen, der senere 
blev formand for foreningen, og hans tilknytning til 
Harte Skole kan have været den medvirkende årsag 
til, at de indkøbte gymnastikredskaber frit kunne 
benyttes af skolebørnene også.

Siden 1868 havde man haft den gamle fane som

symbol på sammenholdet og danskheden. Muligvis 
var det gamle flag blevet ødelagt, for i 1911 skænker 
unge piger i Harte et nyt flag til den gamle fane
stang. I dette flag, som stadig findes i klubhuset på 
Stubdrupvej, er broderet indskriften: »Værn om 
vort herlige og ældgamle Danmark«.

På grund af de strenge økonomiske forhold op til 
Den første Verdenskrig, havde man fra bestyrelsens 
side store problemer med at vedligeholde de opstillede 
redskaber i forsamlingshuset. Derfor søgte man i 1911 
sognerådet om tilskud til nødvendige reparationer, og 
den 7. november 1911 fik man tilsagn om 10 kr.

I 1911 havde H arte Skytteforening, som jo stadig 
var foreningens navn, 38 medlemmer. H eraf var 7 
kun skytter, 17 kun gymnaster og 14 som både dyr
kede gymnastik og skydning. Aldersforskellen viste, 
at den største medlemsgruppe var mellem 20 og 36 
år. Kun 3 var over 36 år.

Fra 1914 kneb det med skydeinteressen i forenin
gen, og gymnastikken kom i højsædet, men under 
verdenskrigen var der mangel på ledere, idet mange 
unge mennesker blev indkaldt til militæret. Fra 1918 
gik også gymnastikken i stå.

Først 5 år senere, den 1. november 1923 fik man 
atter gang i gymnastikken for drenge og piger. Stif
tere og ledere var Dagny Køster og Karl Nielsen. 
Der var dog ingen bestyrelse, og foreningen var hel
ler ikke med i amtsforeningen af skytte- og gymna
stikforeninger. I sommeren 1924 forsøgte man sig 
også med folkedans, og i november 1924 indkaldte 
man så til en generalforsamling, og det lykkedes at 
vælge en bestyrelse.
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Herregymnaster foran forsamlingshuset 1915. Manden med butterfly er den daværende form and Jens Buhl, Harte.

I 1927 opdagede bestyrelsen, at den bevilling, 
som man var blevet lovet af sognerådet i 1911 på 10 
kr., endnu ikke var udbetalt, og efter pres lykkedes 
det at få udbetalt 12 kr. (inklusive renter fra 1911) til 
brug til renovering af de gamle gymnastikredska
ber. Medlemstallet var nu kommet op på 60.

Under Den anden Verdenskrig fremkom ønske 
fra sognets ungdom om at indføre håndbold, og be
styrelsen var med på ideen. Den 20. april 1943 søgte 
man sognerådet om en egnet plads til træning og 
kamp. Da sognerådet ikke umiddelbart kunne an
vise et sted, fandt bestyrelsen selv frem til en mark 
hos Mads Dahl ved Nebelsminde. M an fik hurtigt

en del medlemmer, og allerede den 25. maj 1943 
kunne man tilmelde et herre- og et damehold til 
amtsturneringen.

Med håndboldspillet indførtes også sportsfesten, 
som blev afviklet på en plads ved Sødalgaard den 6. 
august 1944. Der blev spillet 12 håndboldkampe 
med deltagelse af hold fra Seest, Bramdrupdam, 
Lilballe og Harte.

På grund af tyskernes tilstedeværelse i forsam
lingshuset var der ingen gymnastik i vintersæso
nen 1944/45. Generalforsamlingen måtte afholdes i 
Sandbjerg Skole.

Håndbolden havde fremgang, og i 1948 var man
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Optog i Paaby i anledning a f  åbningen a f  det nye idrætsanlæg i Paaby 1949.

nået op på at have 9 hold. Træning og kamp foregik 
nu på Kr. Dahls mark i Paaby, men spilleforholdene 
var åbenbart ikke helt ideelle, for i 1948 lejede man 
Rundmosen ved Paabyvejen for 100 kr. pr. år. Her 
planeredes terrænet, og der opførtes et lille klub
hus.

Selve indvielsen foregik i 1949, og åbningstalen, 
som var en hyldest til den aktive ungdom i sognet, 
blev holdt af den tidligere sognerådsformand Jens 
Poulsen, som på daværende tidspunkt var 87 år.

Men glæden varede kort, for allerede året efter

var der problemer med vand på det nye idrætsan
læg, og al træning måtte forlægges til en mark ved 
Elmegaard i Harte. Først i 1952 kunne man igen an
vende sportspladsen i Paaby.

Efterhånden som der var behov for flere penge i 
foreningen, tog man opfindsomheden i brug til at få 
nye indtægtsmuligheder. Der var festerne i forsam
lingshuset, og i 1949 afholdt man for første gang et 
såkaldt »chokoladegilde« forbørnene, og den 15. de
cember 1951 arrangerede man den første dilettant 
med titlen: På valsen. Forestillingen gik over al for-
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ventning, og man fulgte selvfølgelig succesen op 
året efter og har siden haft denne stolte tradition i 
foreningen -  altså i næsten 35 år.

Det næste større initiativ bliver indførelsen af at
letik i foreningen i 1957. Herefter kom der forslag 
om indførelse af badminton, bordtennis og fodbold. 
Mulighederne var der, efter at man i foråret 1962 
havde indviet den nye sportsplads ved Harte Skole. 
Atletikken blev med det nye anlæg vældig populær 
og trak en hel del medlemmer. Det blev også til en 
mængde gode præstationer ved både amts- og andre 
lokalmesterskaber. Højdepunktet var vel nok, da 
Jens Kjær ved et Jyllandsstævne blev nr. 3 i 1500 m 
løb i tiden 4.49,3 min.

Badminton fik også en god start i foreningen i 
1962. De første timer foregik i den nyindrettede 
gymnastiksal på Harte Skole. Bordtennis kom al
drig rigtigt til at køre. Godt nok fik man fat i et par 
borde til opstilling i kælderen på Harte Skole, men 
tilslutningen var ikke ret god og kort tid efter opstar
ten, gik denne idrætsgren i sig selv. Efterhånden 
som tiden gik, måtte også atletikken stoppe med ak
tiviteter. M an sluttede med at arrangere motionsløb 
for de aktive, hvilket efter afdelingens »død« blev til 
det nuværende Harteløb, som fra starten som sagt 
var et rent lokalt løb, men med tiden har udviklet sig 
til et ret kendt motionsløb, for selv de bedste løbere 
i hele amtet.

Da Harte-Bram drup hallen blev indviet i maj 
1973, fik man for alvor gang i badminton-sporten og 
hurtigt herefter blev denne afdeling den største i for
eningen med op mod 200 medlemmer.

Gymnastikområdet er siden 1920erne blevet 
plejet godt - med andre ord har der aldrig rigtigt for 
alvor været medlemskrise netop i denne idrætsgren.

Siden slutningen af 1970erne har der været talt 
meget om et klubhus til foreningen. Både fra besty
relsen men også i medierne og på generalforsamlin
gerne var ytret ønske om at få et egentligt tilholds

sted ud over de to små omklædningsrum, som man 
siden starten af 1960erne havde haft i kælderen på 
Harte Skole. Bestyrelsen forsøgte at lægge pres på 
byrådet, men det endte med, at foreningen selv ville 
stå for opførelsen af huset med lovning på et tilskud 
af kommunen.

Hele foreningen stod bag opførelsen af klubhuset 
på Stubdrupvej 44 og alle afdelinger, ligeså Harte 
Gymnastik & Idrætsforening blev godt rystet sam
men. Den store drivkraft var så ubetinget Ingolf 
Nielsen, der på daværende tidspunkt var formand 
for foreningen.

Harte Gymnastik- og Idrætsforening var med det 
nye klubhus blevet til en moderne og velfungerende 
forening. Hertil kom foreningens første »ansatte«, 
nemlig Poul Erik Hansen (»Polle« i daglig tale).

Det sidste skud på stammen er tennis. Foreningen 
tog 8. maj 1992 to nye tennisbaner i brug. Den store 
igangsætter var her Arne Dahl, og efter kun godt et 
par ugers annoncering var alt optaget.

Selv om Harte Gymnastik- og Idrætsforening er 
en gammel forening, har den vist sin levedygtighed 
med stadig nye initiativer.

Klubhuset i Harte G & IF  på  Stubdrupvej 44, opførtes a f  frivillige  
medlemmer a f  foreningen og blev indviet i 1986.
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