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Forord
Den 21. marts 2020 har vores lille idrætsforening eksisteret i 75 år.
Det er en meget lang årrække, hvor aktivitetsniveauet har været meget svingende målt på antal
idrætsgrene.
I starten havde vi kun fodbold, men senere blev det til adskillige forskellige idrætsgrene, såsom
ateletik, badminton, bordtennis, bowling, dart, golf, håndbold, minigolf og volleyball..

I dag er vi tilbage til start, hvor der er deltagelse i de officielle turneringer – nemlig fodbold.
Det er i dag svært at holde aktivitetsniveauet i de traditionelle holdidrætter, lige bortset fra vores
fodboldafdeling, hvor det er lykkedes at fastholde niveauet.
Det er en udbredt opfattelse, at årsagen skal findes i samfundets utallige andre tilbud til unge
mennesker.
Det er nok en ”sandhed” med modifikationer, idet vores fodboldafdeling gennem en årrække
har haft nok ”ildsjæle” til at holde aktivitetsniveauet.
Relationerne til det postale er gennem årene blevet mindre og mindre - vurderet ud fra antal postalt ansatte medlemmer i foreningen. I dag er der nemlig ingen aktive postfolk i vores forening,
hvilket ikke er så underligt, idet der ikke bliver ansat nye i Post Danmark.
På bestyrelsens vegne ønskes et fortsat bredt aktivitetsniveau og et stabilt medlemsantal.
Rasmus S. Jensen/formand

Jubilæumsskrift: Joan Nørgaard
Tegninger:
Bjerne Johansen
Kilder:
Postens jubilæumsskrifter

(25 - 40 - 50 og 60 års jubilæum)
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Mit årti med IF Posten
Jeg har efterhånden været medlem af IF Posten (Århus) i noget der nærmer sig et årti. Det er
svært – selv for en akademiker – at huske 10 år tilbage i tiden, men sædvanligvis synes den menneskelige hukommelse at udvise en uforlignelig evne til at lagre visse særlige begivenheder fra
fortiden. En begivenhed, der har lagret sig i hukommelsen hos undertegnede, er fx hin historiske dag, da min yderst økonomibevidste kammerat Simon le Bon endelig havde udvalgt den
fodboldklub, som for fremtiden skulle nyde godt af vores måske ikke ligefrem uovertrufne boldtalent, men så i hvert fald store engagement. Simons hårdtslående begrundelse for valget var
følgende: "Hos IF Posten betaler man det laveste kontingent i Århus!". OK – hårdtslående argument – så vi drog af sted for at se på klientellet og faciliteterne i fodboldklubben IF Posten.
Inden længe var vi kommet i alvorlige problemer! Nok er Simon nærsynet, men undertegnede
har efter egen opfattelse altid haft knivskarpe falkeøjne – dog ikke denne dag, for selvom vi
kendte adressen, kunne vi ikke spotte noget, der mindede om et klubhus. Jo, ASA’s! – men dét
kapitalistforetagende ville vi under ingen omstændigheder tage del i (ublu høj kontingentsats!).
Stor var forbavselsen, da en ASA-spiller på anmodning udpegede IF Postens stolte klubhus for
os ... Tænk at et sandt palads på så overbevisende facon kan kamufleres som et usselt redskabsskur! Men man blev skam ikke skuffet ved nærmere eftersyn – både klientellet og faciliteterne
var helt i top hos IF Posten. Til trods for at vi – to nyrevolutionære studenter-knøse med forvokset Beatles-hår – ikke just lignede flertallet i datidens IF Posten, blev der alligevel gjort plads
til os nye – både sportsligt og ikke mindst socialt.

Klubhuset i F. Vestergårdsgade anno 2005
Det sociale element var nok den primære årsag til at vi begge faldt godt til med det samme, og vi
tøvede ikke længe med at erhverve os medlemskab af IF Posten – et medlemskab, som vi med
selvfølgelighed har fastholdt til dato. Vi fik nemlig begge et særligt tilknytningsforhold til foreningen, hvilket bestemt ikke er et tidstypisk fænomen. Derfor kan man med rette spørge hvad
årsagen egentlig er, når man som individ kommer til at føle tilknytning til en bestemt forening?
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Mit årti med IF Posten … fortsat
Her kan undertegnede jo kun tale på egne vegne, men netop det sociale element har for mig – som formodentlig for mange andre medlemmer af IF Posten – været grundstenen i det engagement, der er blevet lagt for dagen for at bakke op omkring og styrke foreningen. Som det fremgår andetsteds i dette jubilæumsskrift, så har det forgangne årti dog ikke just været en dans på roser for Idrætsforeningen Posten. Nogle afdelinger er gået helt i opløsning, andre har ligget på et stabilt niveau mht. medlemmer,
men utroligt nok har fodboldafdelingen oplevet en voldsom medlemsfremgang siden undertegnedes indtræden... (!?!?)
Nuvel, undertegnede kan dog i selverkendelsens lys ikke forsvare at tilrane sig æren for denne bedrift –
nej, æren skal efter min mening i høj grad tildeles fodboldafdelingens formand siden efteråret 1997, Ole
Langvad, som har formået på struktureret facon at appellere til følelsen af medansvar og fællesskab i
foreningen. Samtidig skal der heller ikke herske tvivl om, at en dygtig og engageret ledelse ikke gør underværker i sig selv. Enhver forening er når alt kommer til alt fuldstændig afhængig af sine medlemmer.
Derfor er det også med en smule ængstelse på fodboldafdelingens vegne, at undertegnede afventer den
uundgåelige udflytning til Åhavevej pr. 1. april 2005 – for man kunne jo frygte, at en stor del af medlemmerne falder fra som følge af afdelingens noget mere decentrale placering på Åhavevej. Skulle min ængstelse blive gjort til skamme vil der være god brug for medlemmernes deltagelse og engagement i forbindelse med indretningen af de nye faciliteter på Åhavevej. På den baggrund vil undertegnede gerne slutte
af med en indtrængende appel til alle foreningens medlemmer om at stå sammen og bakke op omkring
foreningen også i det kommende årti. Foreningen har brug for dig, og mon ikke du også i bund og
grund har brug for foreningen?!

Brynjolf Skaalum/(parti)sekretær

Ob35 2018 (bemærk Brynjolf som nr. 2 nederst til højre)
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Det startede ved et tilfælde
Det hele startede faktisk lidt ved et tilfælde. Jeg havde været medlem af foreningen lidt over et år og sad stille og
roligt til et spillermøde. Den tidligere formand havde netop annonceret, at han ønskede at stoppe og der var vanen
tro ikke rigtig nogen, som meldte sig – den situation var jo set før. Pludselig var der én som foreslog undertegnede
og i løbet af få minutter var jeg blevet formand for den underlige størrelse ”IF Postens fodboldafdeling”. Jeg havde
selvfølgelig et lille billede af, hvad jeg var gået ind til, men jeg tror ikke, at jeg rigtig havde forstået hvilken indsats
jeg ville prioritere at lægge i foreningen og hvilke venskaber, der ville vokse frem de efterfølgende år. Heldigvis var
sæsonen næsten afsluttet og der var god tid inden det blev februar og der atter ville komme liv i klubben. Det gav
mig tid til at tænke over, hvad det egentlig var, jeg ønskede at gøre. Både for at løfte klubben ud af nogle af de problemer, som den sad fast i, men bestemt også for, at jeg selv syntes det var interessant..
Der tegnede sig et billede af en arbejdsmetode. Jeg startede med at samle meget arbejde omkring min egen person
for at sikre, at alting blev gjort på en konsistent og velstruktureret måde. Ikke fordi det ikke var sket tidligere, men
fordi jeg havde et behov for at vide, hvad der betød noget. Det var så planen at uddelegere alt arbejdet i små portioner. Det skulle bevirke, at alle kunne overkomme deres arbejdsopgave, at alle var villige til at gøre deres indsats
fordi den var overskuelig, og at vi ikke blev særlig sårbare overfor personer som rejste fra byen f.eks. i forbindelse
med afsluttet studie. I forbindelse med en sæsonafslutning, som blev afholdt på det tidligere Kalven på Jægergårdsgade, prøvede jeg at synliggøre, hvad det var vi kunne og hvor mange der faktisk spillede en central rolle i foreningen. Hver enkelt funktion blev præsenteret og de ansvarlige rejste sig op – det endte med at over 40 medlemmer
måtte stå op, det var ud af de omkring 60 vi var til arrangementet.
På trods af de mange personer som igennem tiden har bidraget til at IF Posten er IF Posten, er der altid nogle som
efterlader et mere blivende billede. Vi har været så heldige at have de rigtige personer i klubben på de rigtige tidspunkter. Vi havde den erfarne træner på det rigtige tidspunkt – det var her traditionen med at uddanne og rekruttere trænere fra egne rækker blev søsat. Vi har haft en lille gruppe af sociale personer ud over det sædvanlige, som har
sørget for at klubben hele tiden har en god stemning og for mange personer har været et sted, hvor man kan tage
hen og slappe af. Vi må med stolthed erkende, at vi altid har været og sikkert altid vil være en meget social klub.
Det er grundlaget for hele klubbens arbejde. Her er vores fællesspisninger, 3. halvlege og afslutningsfester et meget
vigtigt element og de er blevet dyrket med utrolig entusiasme og vedholdenhed. Antallet af gange der er blevet raflet, spillet dart eller set fodbold i vores kære klubhus, må vel tælles i tusinder.
”Alle yder hvad de kan og når de kan” - jeg håber jeg har efterladt dette budskab tydeligt i hovederne på mange
medlemmer gennem årene. Det vil typisk betyde, at alle medlemmer i løbet af et par år har ydet et bidrag til foreningen. Jeg har samtidig den holdning, at hvis nogle medlemmer ikke ønsker at bidrage til foreningen, så er der
ingen grund til, at de er medlemmer.
Vi har generelt haft et stigende medlemstal igennem årene. Det har været positivt at se, hvordan det har været muligt at gøre en klub, uden de store sportslige ambitioner, attraktiv via den gode stemning og det gode sammenhold.
Et af de mest synlige beviser på vores succes har været at medlemmerne har taget deres venner med ned i klubben.
Det har jeg altid brugt som en vigtig rettesnor for, hvordan det går i klubben.
Min personlige arbejdsindsats har ændret sig meget over årene og i dag forsøger jeg faktisk at lade det frie initiativ
råde så meget som muligt. Det stiller store krav til ansvarlighed og deltagelse af det enkelte medlem.
Hvordan ser fremtiden så ud? På trods af at vi flytter ud på Åhavevej er jeg faktisk meget positiv mht. fremtiden og
udviklingen i klubben. Det skyldes, at der i løbet af de sidste år er vokset en gruppe af medlemmer frem, som tager
initiativet og anvender det på smukkeste vis.
Ole Langvad
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Idrætsforeningen gennem 40 år
Forud for foreningens ”rigtige” start den 21. marts 1945 var gået et par år, hvor nogle kolleger ønskede at spille
fodbold sammen.
Denne spæde start foregik ved, at man aftalte kampe med nogle oplandskommuner og så ellers cyklede rundt til de
forskellige klubber, hvor omklædningsforholdene ofte var meget primitive.
Det fine sammenhold og kammeratskab, der var blandt deltagerne, resulterede i, at ca. 25 postfolk mødtes i frokostpausen på Århus postkontor den 21. marts 1945 for at stifte ”Idrætsforeningen Posten, Århus”.
Foreningens første formand P. E. Møller ydede fra starten megen tid og mange kræfter på at få foreningen til at
fungere, og han var ca. 1 år senere med til at stifte ”Postens Idrætsforbund” i Danmark.
I årenes løb kom flere idrætsgrene på programmet som atletik, bordtennis, håndbold og badminton.
Senere igen blev der oprettet afdelinger for skydning og marchture, men disse 2 afdelinger kom efter relativ kort tid
til at fortsætte som selvstændige foreninger og har gjort det i en årrække.
Siden er atletik gået fra, og bowling er kommet til på det seneste.
Igennem mange år førte foreningens afdelinger en omskiftelig tilværelse med hensyn til træningssted. Blandt andet
foregik fodboldtræningen på ”Dalgas” (Firmasportens baner) indtil vi købte eget klubhus på Åbrinken i 1976.
Håndboldtræningen foregik i Stadionhallen og bordtennistræningen foregik i cykelkælderen ved Sct. Anna Gades
Skole.
Klubhuset på Åbrinken, som var blevet istandsat efter en meget stor frivillig indsats, var indtil 1982 foreningens
samlingssted, men på grund af ændrede regler for minimumsstørrelsen på fodboldbaner kunne vi fra 1982 ikke
længere benytte boldbanen på Åbrinken.
Da selve banen var tildelt af Århus Kommune, var det også kommunen, som skulle finde en anden bane til os.
Skæbnens ironi ville, at det blev Firmasportens gamle baner på ”Dalgas”, som blev tilbudt. Vel og mærke sammen
med det gamle klubhus, som af kommunen var blevet totalt renoveret.
Dette tilbud sagde vi ja tak til, fordi klubhuset var væsentlig større og bedre end det gamle på Åbrinken.
Det nye klubhus på Vestergårdsgade danner i dag rammen om vort klubliv, idet håndboldtræningen foregår på Ingerslev skole lige ved siden af klubhuset, og der er også træningsmulighed for bordtennisspillerne i klubhuset.
Efter købet af vores eget klubhus på Åbrinken viste det sig i øvrigt, at også de såkaldte ”sportsenker” fik lyst til at
få del i det gode kammeratskab, og de har i årenes løb ydet en fortræffelig støtte og interesse ved de forskellige arrangementer og kampe.
Foreningen har i de 40 år, der er gået, hjemført utallige pokaler i de forskellige idrætsgrene, og med det gode kammeratskab og klubånd, der findes, vil foreningen også i de kommende år være med til at præge afviklingen af turneringer og stævner af både officiel og privat karakter.
Sidst men ikke mindst har foreningen stor succes ved de såkaldte PM-stævner arrangeret af Postens Idræts– og
Fritidsforbund (PIF), som foreningen føler et nært tilhørsforhold til.
Det er foreningens klare ønske og mål, at den positive udvikling i foreningens afdelinger for badminton, bordtennis, bowling, fodbold og håndbold må fortsætte, så vi også i de kommende år kan være med til præge udviklingen
på det sportslige område.
Per Nørgaard
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Håndbold
Håndbold afdelingen lukkede ned for en hel del år siden. Men OB40 fodbold har, efter lukningen af afdelingen, deltaget i én turnering om året, nemlig Stjær Cup.
De sidste 2-3 år er turneringen dog blevet aflyst for den pulje, som vores oldboys spillere plejer
at deltage i. Så vi skal nok regne med, at denne hyggelige dag er slut for vores hold.
Det var ellers rigtig hyggeligt - og der var næsten altid dejlig vejr. Efter turneringen deltog flere
af spillerne i en have fest. Det var Christian, der lagde hus og have til en grill fest. Denne fest
kunne godt vare ud til de lyse timer.
Nedenstående billeder er fra 7. juni 2008, hvor skyggen var det bedste sted at være!
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Fodboldafdelingen 2005 - 2020
Der har i de seneste 15 år været en kontinuitet af ”ildsjæle” i vores idrætsforening. Ånden fra de
tidligere år er heldigvis fortsat.
I nyere tid er det Ole Langvad, der har ”siddet” længst på posten som fodboldformand. Ole afløste i
efteråret 1997 Jan V. Christensen, og han sendte formandsposten videre til Morten Mathiesen
(Matte) i 2012. Matte fik så travlt med arbejdsliv og børn, hvorfor Krishna Vijayarankan (Kris) tog
over i 2014.
I 2012 blev Morten kontaktet af nogle damer, som ønskede at spille i en klub. Disse damer spillede så
under vores navn Posten i 3 år. Signe Suhr og Louise Hansen var på skift ”formandskvinde” for dette hold. I 2015 måtte vi desværre trække ”stikket” for dette hold, idet flere skiftede studieplads, andre
rejste ud i verden - og der kom desværre ikke nye spillere til, så vi kunne bibeholde holdet, hvorfor
holdet lukkede ned i 2015. Holdet klarede sig ellers rigtig godt i turneringerne, men når det begyndte
at halte med at skaffe spillere nok, blev det enden på dette eventyr.
Kris blev færdig med studier - fik job, og gæt så også, hvad der yderligere skete på hjemmefronten.
JA! Et barn - selvfølgelig!
Herefter tog Uffe Asbjørn Jensen over i 2015. Dette job havde Uffe så i 3 år. Men desværre blev Uffe
skadet så alvorligt, at han lagde fodboldstøvlerne på hylden. Så Uffe stoppede i 2017.
Herefter meldte Casper Janning sig på banen og overtog posten i perioden 2017 til 2019. Casper
smed så håndklædet i ringen på grund af sine studier.
Så sidste fodboldformand i rækken er nu Christoffer Quist Madsen, der overtog posten sidste år
2019.
I 1999 havde vi kun et oldboys hold. Holdleder Søren Køppen gav i 2000 depechen videre til Joan
Nørgaard, og hun er stadig holdleder nu for OB40. Senere fik vi 2 oldboys hold.
OB35 har nu igennem tiderne haft 4 holdledere. Anders Juul Balle sluttede i 2013, da han lagde
støvlerne på hylden på grund af for mange skader.
Brynjolf overtog i 2013 hvervet som holdleder for OB35, da Anders desværre måtte slippe tøjlerne.
Herefter overtog Dan Huy Vo i årene 2017 til 2019. Dan stoppede, fordi hans krop ikke kunne klare
kampene mere.
Nu er det så Lasse Højstrup Sørensen, der har overtaget dette hverv for OB35.

OB30
fra 2008
Nu OB35
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Gamle billeder

1. holdet fra 2008

OB35 fra 2008 - nu OB40 med en del udskiftninger
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Fodbold 1984 - 1995
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Fodbold 1984 - 1995 fortsat
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Fodboldtur til Holbæk 1984
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Fodboldtur til Holbæk 1984 fortsat …..

Joan Nørgaard har siden opstarten af volleyball i 1990 været i dette udvalg.
Volleyball udvalget nedlagde sig selv i 2008 på grund af for få tilmeldte hold. I 2007 og 2008
måtte udvalget aflyse stævnet i volleyball. Idrætsforeningerne rundt omkring i landet havde ligesom
Århus dalende medlemstal, hvorfot denne idrætsgren blev lukket ned i 2008.
Brian Nørgaard var også medlem af volleyball udvalget i de seneste år.
Ivan Fuglsang var i en del år udvalgsmedlem i håndbold udvalget. Dette udvalg er og også nedlagt
på grund af manglende tilslutning.
Anja Nørgaard er nu det ene medlem af de 2 revisorer i Posten Idræts Forbund (PIF).
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IF Postens omtumlede tilværelse 1982-2020
I 1982 var vi så heldige at få et klubhus på Ingerslev Boulevard. Her havde vi mange gode år med et dejligt
klubliv. Bad og omklædningsrum var ikke det sidste nye - men det var helt ok for vores medlemmer.
Hvert år havde vi en ”postdag”, hvor postkontorerne dystede mod hinanden. En dejlig dag, hvor der blev nydt
mad, vand og øl imellem kampene. Overskuddet gik så til vores ”kantinebestyrer”.
Men – men – men sådan skulle det naturligvis ikke blive ved med at være!
I 1997 begyndte der at komme sorte skyer på himlen (igen). ASA’s klubhus og vores klubhus skulle fjernes, så
banerne kunne udvides, og der skulle bygges til i den eksisterende bygning ved svømmehallen. ASA skulle
have cafeteria samt omklædningsrum. Ungdommen er højt prioriteret, og Posten havde ingen ungdomsafdeling.
I 2005 flyttede Posten så til Åhavevej, hvor vi delte klubhuset med nogle få andre klubber. Her havde vi også et
dejligt klubliv. Men igen kan vi ikke prale af det sidste nye indenfor omklædningsrummene. De var rigtig gamle! På et tidspunkt var der tale om at bygge nyt på disse arealer, men et nyt projekt kom på banen – nemlig motorvejen, hvorfor Posten igen skulle flytte.
Denne gang blev det så til Ellekær. Her flyttede vi op i 2012, og her har vi så været siden da. Så hvor længe det
bliver vores nye sted, vides IKKE med bestemthed.
Omkring 2025 skal området nemlig laves om til lejligheder på langs af Jernaldervej. Dette vil så betyde, at Hasle Boldklubs 3 baner ud mod vejen skal nedlægges – idet der skal bygges boliger i stedet for.
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IF Postens omtumlede tilværelse 1945-82
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Svend Åge Jensens oplevelser med IF Posten
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Svend Åge Jensens oplevelser … (fortsat)
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Svend Åge Jensens oplevelser … (fortsat)

20

Med IF Posten igennem 25 år (fra 1970)
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Postens guldalderhold fra 1945-51
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Billeder fra dengang - og nu ...
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Billeder fra dengang - og nu ...
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Billeder fra dengang - og nu ...

Standerhejsning i IF Posten den 5/2 2005
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