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Glædelig jul og Godt Nytår og pas på hinanden  

Året 2021 blev stort set lige så mærkelig som 2020. Vi startede nytåret med total nedlukning, men 

efterhånden blev verden tøet op. Først med udendørs og sidst på foråret måtte vi også komme indendørs. 

Efteråret tegnede ganske normalt. Mundbindene blev smidt. Der blev grinet, spillet bold, smashet og dyrket 

alle former for idræt, som normalt – næsten. I horisonten trak det op – og smittetallene steg stille og rolig, 

og pludselig accelererede det – og vi lærte et nyt græsk bogstav at kende – og her lige før jul blev al 

indendørs idræt lukket ned – og skolebørnene fik tidlig julefri.  I HSI følger vi generelt anbefalinger fra DGI 

og DIF, og afventer hvad januar vil bringe. Så indtil da pas godt på hinanden. 

I 2021 skete der også det, at vores formand i HSI, Helle Blomsterberg, stillede op til kommunalvalget og 

blev valgt. 

Stort tillykke til Helle med det flotte valg. Helle har blandt sine udvalgsposter fået næstformand i udvalget 
for Kultur, Idræt og Forebyggelse. Det betyder så desværre, at Helle vil opgive posten som formand for HSI - 
og vi skal derfor vælge en ny formand ved repræsentantskabsmødet i marts. Stor tak til Helle for indsatsen 
som formand i de sidste 2 år og 4 år i bestyrelsen. HSI ser frem til det fortsatte samarbejde, i din fremtidige 
rolle.  

I dette julenyhedsbrev kan du læse om åbningen af Helsinge Funktionel Styrkes center, og høre om 
GymHelsinge succesfulde arbejde for at sikre at medlemmerne vendte tilbage efter coronaen.  Endelig har 
Poul Erik Thomsen samlet en spændende historie om hvordan HSI blev skabt.  

 

Så åbnede styrketræningscentret  

For godt et år siden mødtes medlemmer fra Helsinge Fodbold, Helsinge Badminton og Team Helsinge 

Håndbold om en fælles vision og et fælles projekt om at etablere et styrketræningsforum for foreningerne 

omkring Helsinge hallerne. Behovet er stort, idet sportens krav har ændret sig i de senere år – og samtidigt 

har samfundet givet mere stillesiddende aktiviteter. Derfor er der i mange idrætsgrene behov for ekstra 

fokus på at styrke muskulaturen for at kunne yde de bedste præstationer, modvirke skader og give generel 

sundhed. Det er væsentligt for udøverne, at styrketræningen kan foregå i naturlig sammenhæng med den 

almindelige træning. Deraf ønsket om faciliteter, der kan bruges af hele hold og fællesskaber på tværs af 

idrætsgrene. Samtidigt er det et tilbud til andre f.x. forældre der ønsker at forbedre deres styrke, mens 

børnene er til træning i hallerne – og er hermed en støtte til bevæg-dig-for-livet projektet. 

Resultatet blev en ny forening – Helsinge Funktionel Styrke h(HFS) – og med masser af energi, ildsjæleri og 
samarbejde og velvilje fra mange sider er man nu der hvor man kan hæve ryggen – og glasset og sige 
velkommen til en åbningsreception for bl.a. bestyrelsesformændene i HSI foreningerne og andre 
interesserede.  

http://www.hsi.klub-modul.dk/
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Specielt inviteret var Jesper Brendstrup fra SparNord i Hillerød, der via Spar Nord Fonden har ydet et 
væsentlig bidrag til centeret, Per Frost Henriksen fra DGI Nordsjælland repræsenterede DGI/DIFs 
genstartspulje som også har bidraget med et stort beløb. Andre bidragsydere er Nordea Fonden og de 3 
moderklubber.  

Formanden for HFS, Kasper Klitgaard, takkede alle bidragsyderne, og de frivillige der har bidraget med 
arbejdskraft med at forvandle et kælderrum til et lækkert styrketræningsrum. Formanden for HSI, Helle 
Blomsterberg, glædede sig over de nye muligheder som de fælles faciliteter gav – og over samarbejdet 
mellem HSI foreningerne. Anna Recinella formanden for Helsinge hallerne, udtrykte glæde over, at 
foreningerne aktivt demonstrerede den vilje til at udvikle Helsinge-hallerne i tråd med den visionsplan, der 
var udarbejdet. 

Nedenfor klipper Jesper Brendstrup og Per Frost Henriksen snoren over.  Tak til dejlige billeder fra Jan 
Stephan. 

 

Per og Jesper klipper snoren 

http://www.hsi.klub-modul.dk/
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Formand Klitgaard holdt takketalen 

 

GYM Helsinge: Sådan får man fremgang på trods af restriktioner og nedlukning  

Tak til Karin Hamborg, formand GymHelsinge 

På opfordring fra HSI bestyrelsen vil jeg på GymHelsinges vegne komme med bud på hvordan vi har formået at bringe 

vores medlemsantal på ret kurs igen efter et par hårde sæsoner, hvor corona har sat sit præg på vores 

aktivitetsniveau.  

Allerede inden sommerferien satte vi i bestyrelsen fokus på hvilke tiltag vi kunne gøre for at fastholde medlemmer og 

tiltrække nye til klubben. Så efter en brainstorming nåede vi frem til at sætte fokus på følgende indsatser: 

• Ønsket om flere holdtilbud  

• Identifikation af områder og aldersgrupper, som vi ikke allerede dækkede med nuværende aktiviteter.  

• Styrket indsats på de sociale medier 

• Fokus på trænerrekruttering  

• Fokus på samarbejde med skoler, foreninger og DGI. 

• Et overordnet ønske om at gøre vores forening er mere agil. 

Styrket skolesamarbejde  

Vi har haft et øget fokus på samarbejdet med skoler i Nordsjælland.  Dette har udviklet sig til mange forskellige 

aktiviteter bl.a. undervisning på skolerne i Gribskov bl.a. i samarbejde med DGI. Emnedage og undervisningsforløb i 

Hal 5, og målrettet emneforløb med Gribskov Gymnasium.  

Fokus på rekruttering af trænere 

Vi har sat massiv fokus på rekruttering af nye trænere. Vi har brugt vores gymnastiknetværk til at få ”tidligere 

trænere” tilbage til klubben. Vi har været i tæt dialog med mange af vores nuværende gymnaster +18år om de ville 

have interesse I at undervise.  

http://www.hsi.klub-modul.dk/
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For at understøtte de mange nye trænere har vi haft fokus på at få lavet gode træningsteams og mentorordning for de 

unge trænere samt en del intern uddannelse af trænerne. Vi har derudover også haft stor fokus på trivsel og 

fællesskaber iblandt vores trænere, så vi på bedst mulige måde kunne gøre det attraktivt at være instruktør hos os. 

Det har haft den positive konsekvens at vi på nuværende tidspunkt har mange der ønsker at være trænere samt være 

frivillige i vores klub.  

Nye holdtilbud til nye målgrupper 

Vi har gjort en stor indsats for at skabe nye holdtilbud til nye målgrupper og samtidig tilrettet de eksisterende 

holdtilbud, så de passede endnu bedre til målgruppen.    

Det betyder, at vi har oprettet en række nye hold, som bl.a. er:     -  

• Senior opvisningshold (16-20 år)      

• Hold for børn der bliver hjemmeundervist      

• Jumping fitness      

• Kettlebell  begynderhold      

• Mobilitet og udstrækning for voksne      

• Flere børne springhold        

• Opdeling af hold for familiegymnastik i 1-3 og 3-4 år for at kunne have flere aktive på hvert hold. 

   

Promovering via de sociale Medier 

Vi har haft meget fokus på hvordan vi kunne nå ud til vores eksisterende medlemmer og ikke mindst tiltrække nye 

medlemmer både via de sociale medier men også ved forskellige netværksaktiviteter. Den målrettede indsats har bl.a. 

også betydet at vi er nu er på fuld højde med medlemsantallet fra før corona, og ser formentlig ind i en stigning i 

forhold til 2018.  

Styrket trivsel gennem sociale aktiviteter og øget fokus på fællesskab 

For at styrke medlemmernes tilknytning til GymHelsinge har vi udover de ugentlig træninger også haft fokus på at 

have andre sociale aktiviteter på holdene, som halloweenfest, diskofest, åben hal, overnatningsevents og juletræsfest 

for de mindste osv.  

I de ugentlige træninger har vi også løbende fokus på at skabe gode trænings miljøer og fællesskaber hvor alle føler sig 

velkommen og kan mærke at de er en vigtig del af fællesskabet og træningskulturen: At man føler sig velkommen.  

 Coronanedlukninger der har betydet ”vi er rykket tættere sammen”  

Alt i alt har den målrettede og store indsats gennem sommeren og efteråret betydet meget mere aktivitet i hallen for 

alle aldersgrupper og på alle tidspunkter. Vi er glade og stolte over at det med fællesskab og hårdt arbejde er lykkedes 

for os at vende coronakrise til foreningsfremgang.  

Nu håber vi bare på at vi ikke igen bliver ramt af nedlukning, så vi i denne sæson kan få lov til at afholde vores store 

Hjemmeopvisning, som er af stor vigtighed for vores kultur, frivillighed og foreningsfællesskab.   

Glædelig Jul og Godt Nytår til alle       / Karin Hamborg 

http://www.hsi.klub-modul.dk/
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Tidshistorisk tilbageblik på byens idrætsanlæg igennem årene 

Tak til Poul Erik Thomsen, Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn 
 

Frederiksborg Amtsavis 14. juni 1919 (afskrift) 

Idrætsforeningen for Helsinge og Omegn afholdt torsdag aften sin første ordinære generalforsamling på 

Helsinge Kro. Sagfører Zahle dirigerede. På den midlertidige bestyrelsens vegne fremsatte postekspedient 

Jørgensen et udkast til lovene. Efter indgående forhandling vedtoges udkastet enstemmigt. Man vedtog at 

indmelde foreningen i ”Nordsjællands Boldunion for Landklubber”. 

Til bestyrelsen valgtes barber Bloch, købmand Gregersen, kommunesekretær N.Th. Nielsen, kommis Ove 

Jørgensen, snedkersvend Valdemar Nielsen, boghandlermedhjælper Daugaard og handelslærling Erik 

Andersen. 

Som revisorer valgtes Sagfører Zahle og købmand Alfred Madsen. 

Dirigenten sluttede generalforsamlingen med et leve for den ny forening (hurraråb). 

Bestyrelsen har konstitueret sig således: Barber Bloch (formand), Ove Jørgensen (næstformand), købmand 

Gregersen (kasserer) og Daugaard (sekretær). Til formand for spilleudvalget valgte bestyrelsen Ove 

Jørgensen og til medlem af samme udvalg valgtes Valdemar Nielsen. Fodboldspillerne skal vælge 3 

medlemmer til udvalget. 

Foreningens navn blev Helsinge Idrætsforening med stiftelsesdagen 23. maj 1919. 

 

I forhold til baneanlæg, så var der allerede i årene 1914-1918 nogle unge mænd, der uden en egentlig 

forening havde opstillet et fodboldhold og deltaget i fodboldkampe mod nabobyerne. Da interessen viste 

yderligere bæredygtighed fandt man anledning til at oprette en forening, og dette skete således 23. maj 

1919 under navnet Helsinge Idrætsforening. 

Gårdejer Hans Jørgensen, Bøgelund (gården lå hvor Gribskov gymnasium ligger i dag), havde markarealer 

helt ned til Helsinge Station. De unge fodboldspillere havde før foreningens oprettelse været i kontakt med 

gårdejeren. Den nye bestyrelse overtog en aftale med denne om sommerbrug af et græsstykke, der i vest 

var afgrænset til Borgerstien (stien fra Østergade til Høbjerg Hegn), mod nord mod Østergade og mod øst 

ud for det daværende hus kaldet ”Blækhuset” beliggende overfor Bøgevej. Huset er nedrevet for mange år 

siden (i forbindelse med opførelse af gymnasiet). 

Aftalen med gårdejer Jørgensen indebar tillige, at denne mod en fast betaling skulle klippe græsmarken. 

I første omgang indgik man aftale med nabobyerne, der mødtes hos hinanden på skift. Det foregik altid 

søndage, og ud over fodboldkampe var der tillige 5.000 meter og 100 meter løb samt andre konkurrencer, 

der relaterede sig til atletik. En sådan sportssøndag sluttede om aftenen med festmiddag på byens kro, og 

Helsinge Kro har således været anvendt til en del af disse arrangementer.  

Senere delte man banearealet med Helsinge Skytteforening FASG&I, 35. kreds, der havde 

håndboldturneringer på banerne. 

Helsinge Idrætsforeningen meldte sig senere ind i en sammenslutning af sjællandske fodboldklubber, der 

senere blev til Sjællands Boldspil-Union – i dag DBU Sjælland. 

http://www.hsi.klub-modul.dk/
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Hen over tid havde man store problemer med baneanlægget, der lå meget lavt og derfor ofte stod under 

vand. I nogle tilfælde fik man Zonen med en brandbil til stedet for at suge vandet væk. 

Disse udfordringer holdt ikke i det lange løb, hvorfor man gjorde nogle sonderinger rundt i byen for at finde 

arealer, der var bedre egnet end til lejede på Bøgelund. 

 

Et areal mellem Vestergade og Landagervej var i spil, men undersøgelserne endte ud i, at man af 

proprietær Lars Petersen, Bøgeskovgård (i dag Realskolens børnehave), købte 6 tønderland ved 

”Mølledammen”. Det er det areal, som Helsingehallerne + 

græsbane 1 i dag er placeret på.  

Den daværende formand, vejassistent N.C. Nielsen, og 

bestyrelsen i Helsinge Idrætsforening erhvervede jorden i 

1935, og vognmand Laurits Sørensen fik til opgave at 

planere arealet, der havde plads til en kampbane og en 

mindre træningsbane. Allerede i efteråret 1936 rykkede 

Helsinge Idrætsforening fra arealet ved Helsinge Station til 

det nye anlæg, der fik den fine betegnelse ”Helsinge 

Idrætspark”, medens Helsinge Skytteforening med deres 

håndboldhold overtog lejeaftalen om brugen af 

banearealet ved Helsinge Station.  

 

En officiel indvielse af det nye anlæg ved Mølledammen 

fandt sted søndag 1. august 1937, hvor byens 

nyerhvervede flagalle var opsat, og et optog gik igennem 

byen til ”Helsinge Idrætspark”. 

Efter taler og officiel indvielse var der en opvisningskamp 

mellem 1. divisionsklubben B93 fra København og et 

forstærket Helsingehold. Kampen blev dømt at 

daværende rigstræner (i dag kaldet landstræner) Sophus 

Nielsen, og B93 vandt kampen 8-1. 

 

Søndag aften var der festmiddag for foreningens 

medlemmer og indbudte, herunder fodboldholdet fra 

B93, der var transporteret til Helsinge af en busvognmand 

fra Amager, og således skulle Helsinge Idrætsforening 

dække alle omkostningerne for B93 denne dag. 

 
 

http://www.hsi.klub-modul.dk/
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Da omklædningsfaciliteterne kun bestod af et træskur med koldt vand valgte fodboldholdet fra B93 at køre 

til Tisvildeleje for at bade fra stranden. Da regningen fra busvognmanden efterfølgende nåede bestyrelsen 

for Helsinge Idrætsforening, lød den på kr. ca. 35,00 højere end det aftalte. Ved en nærmere udredning fik 

man afklaret, at dette skyldtes den ekstra kørsel til Tisvildeleje. Hvem der kom til at dække 

ekstraomkostningen ind melder historien intet om. 

 

I oktober 1944 afholdtes så stiftende 

generalforsamling af Helsinge Skytte- & 

Idrætsforening (HSI) idet Helsinge Idrætsforening 

efter lang tids forhandlinger med Helsinge 

Skytteforening FASG&I, 35. kreds stiftet 1884 

enedes om en sammenlægning af de 2 foreninger. 

Foreningerne blev således sammenlagt efter et 

langt forarbejde de foreninger imellem, og bl.a. 

havde bestyrelsen for Helsinge Idrætsforening 

hidkaldt daværende formand for Borgerforeningen, 

elinstallatør Christian Diderichsen, for at høre hans 

mening om en sammenlægning. Dideriksen kunne 

anbefale dette, og således blev der i oktober 1944 

på Helsinge Kro afholdt stiftende generalforsamling 

for Helsinge Skytte- & Idrætsforeningen. 

Efter sigende havde det været en meget stormfuld 

generalforsamling, men det lykkedes. Hermed udgik 

foreningerne Helsinge Skytteforening FASG&I, 35. kreds og Helsinge Idrætsforening. 

Med foreningssammenlægningen opsagde Helsinge Skytteforening FASG&I, 35. kreds lejemålet ved 

Helsinge Station, idet man rykkede håndbolden med ud på anlægget ved Mølledammen (Idrætsvej). 

Græsbanen, hvor hallerne 3 og 5 ligger i dag, blev efter ibrugtagningen i 1937 og mange år frem slået med 

foreningens egen motorklipper, der blev opbevaret i et skur bygget ind i skrænten i hjørnet mellem 

banerne 1 og 2-3. I mange år forestod Enevoldsen boende i et hus på daværende Kastanjevej (i dag 

Boagervej) at klippe græsset. 

 

I 1951 kunne man indvie et ved frivillig arbejdskraft opført muret klubhus i 2 plan på anlægget ved 

Mølledammen. 

Det er den bygning, hvor fodboldklubben i dag har hjemhør incl. 2 omklædningsrum. Ved opførelsen og 

mange år frem var der i kælderen skydebane og stueplanet 2 omklædningsrum, køkken, mødelokale og 

boldrum. 

Forpladsen til klubhuset blev i mange år anvendt som danseplads ved sommer- og fagenes fester, idet man 

udlagde et trægulv indrammet af snehegn, ligesom der var ophængt elektriske kulørte pærer. 

 

Senere kom hal 1 til og efterfølgende hallerne 2, 3, 4 og 5, hvorom henvises til skemaet. 

 

http://www.hsi.klub-modul.dk/
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1951 Indvielse af nyopført klubhus med mødelokale, køkken, boldrum og 2 omklædningsrum 
i stueplan samt skydebane og depotrum i kælderen. Er opført på basis af frivillig 
arbejdskraft. 

1953 Med hjælp fra Civilforsvaret og dets maskinpark terrænreguleres grunden, hvorefter der 
nu er 2 græsbaner på anlægget. Det er nuværende bane 1 (opvisningsbanen) + 
arealerne, hvor hallerne 3 og 5 i dag er placeret. 

1962 Med frivillig arbejdskraft herunder byens elektrikere bliver der etableret belysning af 
græsbanen nærmest klubhuset. 

1963 Lokalområdet er gået sammen om opførelse af en idrætshal – nuværende hal 1.  Efter 
byggeriets plan forventes hallen med frivillig arbejdskraft at kunne opføres for kr. ca. 
300.000. Spadestik foretages i oktober 1963 

1966 1. Helsingehallen tages første gang i brug 1. september. Hallen er opført med 15.000 
frivillige arbejdstimer. 
Der var under byggeriet tilføjet nogle udvidelser, og den samlede byggeomkostning incl. 
drikkevarer til det frivillige byggemandskab lød på kr 674.512,00. 
Ved et arrangement 6. november indvies hallen officielt. 

1973 Hal 2 indvies efter opførelse af en entreprenør. 

1976 Boldbanen nærmest klubhuset omlægges til en vinterbane med slaggebelægning. 

1978 Banerne 4 og 5 er etableret på areal lejet af Helsinge Kommune tages i brug. 

1982 Banerne 6 og 7 er etableret på areal lejet af Helsinge Kommune tages i brug. 

1984 Vinterbanens topbelægning i form af slagger udskiftes med et lag stenmel. 

1985 Bane 1 – opvisningsbanen, terrænreguleres, ligesom fodboldklubben på basis af frivillig 
arbejdskraft får opført et 2 etagers tårn med højttaleranlæg og visning af 
kampresultater og tid samt opbevaring af baneudstyr. 

1986 ”Tårnet” bane 1 tages i brug. 

1990 Hal 4 er færdigbygget og tages i brug efter delvis udførelse af henholdsvis af en 
entreprenør og frivillig arbejdskraft. 

1992 På bane 2 (græsbane)indvies et nyt lysanlæg udført af frivillige fra fodboldafdelingen og 
på økonomisk basis af fodboldafdelingens egne midler samt midler fra sponsorer og 
støtteforeninger. 

2000 Hal 3 indvies i december (beliggende på den tidligere grusbane) efter opførelse af en 
entreprenør. 

2001 Bane 8 etableres (ved siden af Helsinge Vandværk) som grusbane med 
stenmelsbelægning og lysanlæg som erstatning for den gamle grusbane, hvorpå hal 3 er 
opført. 
Banen omlægges senere til græsbane og anvendes delvist af foreningens 
bueskytteafdeling. 

2016 Hal 5 indvies efter opførelse af en entreprenør. 

 

Det ovenfor anførte er kun et udpluk af mange elementer og epoker omkring idrætsanlægget i byen, og 

f.eks. er perioden med indsamling af økonomi til og opførelse af hal 1 i perioden 1963-1966 i sig selv en 

kæmpe bedrift af lokalsamfundets borgere. Men det kan vi måske tage op ved en senere lejlighed. 

http://www.hsi.klub-modul.dk/

