EN NOSTALISK HISTORIE FRA VIRKELIGHEDEN.
Året 2007 er et bemærkelsesværdigt år for vores klub, da det viser sig – efter at have
gravet i klubbens medlemskartotek, at 4 af Boldklubben FIX æresmedlemmer fylder rundt. Det
bemærkelsesværdige er, at de tilsammen fylder i alt 300 år – det er vist relevant, at det fåren
omtale på klubbens hjemmeside.
Her er indhentede data i kronologisk orden:
VERNER HANSEN er født den 7.juli 1927 så han fylder derfor 80 år, hvilken præstation. Han
har været medlem af klubben i 48 år, hvor han ud over at spille fodbold og badminton, hvilket han
stadig praktiserer. Desuden har han været ungdomstræner og ungdomsleder i en årrække. Han har
desuden været bestyrelsesmedlem og festarrangør i stor stil og har vist sit talent som sangskriver
ved flere lejligheder. Han har desuden været berigende for klubben på anden måde, da hans 3
sønner Kaj, Jan og Per alle har spillet i klubben, hvor Per fortsat er aktiv. Desuden skal vi ikke
glemme hans hustru Åse som har været en god støtte gennem alle årene både som mor og hjælper
ved mange forskellige klubarrangementer og desuden er hun passivt medlem af klubben. Verner
har fået tildelt Brønshøj-Husum pokalen for sit store arbejde som ungdomstræner og
ungdomsleder. Han blev æresmedlem ved klubbens 50 år jubilæum i 1974.
,
EGON LARSEN er født den 18.juli 1927 så han fylder også 80 år. Han har været medlem af
klubben i 55 år. Det er da en præstation. Han har spillet håndbold gennem hele sin aktive
karriere. Her skal der fortælles en sjov historie: Egon har en tvillingebror, de ligner hinanden som
2 dråber vand. Når de spillede på hold sammen opstod der mange morsomme situationer og der var
mange dommere som rev sig i håret når den ene pludselig var udvist var han tilsyneladende
alligevel på banen. Det er der blevet joket meget med i årenes løb. Egon har været hovedformand
for klubben fra 1956-58 og har desuden også siddet i bestyrelsen i en del år. Egon har indstillet sin
sportslige karriere, men møder tit op til klubbens arrangementer og generalforsamlinger. Han blev
æresmedlem ved klubbens 50 års jubilæum i 1974.
OVE THULSTRUP er født den 30.juli 1937 så han fylder derfor 70 år. Han har været medlem af
klubben i 44 år. Er initiativtager og researcher på dette tilbageblik. Han har spillet badminton og
fodbold og er stadig aktiv med fodbolden selv om det ikke går så stærkt mere. Ikke ret lang tid
efter starten i klubben blev han engageret i bestyrelsesarbejde i fodboldafdelingen. Herefter blev
det arbejdet med fodboldungdommen, der fik hans store interesse som både træner og
ungdomsleder. I 1966 skete der en paladsrevolution, da hele klubbens forretningsudvalg blev
skiftet ud og hvor han blev sekretær. I 1970 blev klubbens daværende formand Henning Borgert
alvorligt syg og måtte trække sig fra arbejdet. Ove blev herefter formand for forretningsudvalget
som han bestred indtil 1988, hvor han mente at have gjort sin pligt og kunne aflevere klubben til
sin efterfølger. En stor oplevelse var det da klubben som dengang var i DAI regii 1979 fik
overrakt Kong Frederik den IX kongepokal på DIF`s kongres. Det var en stolt formand.
Efterfølgende brugte han nogle år på bestyrelsesarbejde for Gamle Fixere. Modtog i 1965
Brønshøj-Husum pokalen for sit engagement i ungdomsarbejdet. Modtog i 1987 Brønshøj-Husum
forenede Sportsklubbers lederpris. Er stadig aktiv som skribent på hjemmesiden med info omkring
Gamle Fixere. Er en positiv men kritisk røst på klubbens generalforsamlinger. Blev æresmedlem i
1988 i forbindelse med sin afgang som formand.

ELSA RISVAD er født den 1.oktober 1937 så hun fylder også 70 år. Hun har været
medlem i 46 år, hvor hun har spillet badminton og håndbold på topplan. Hun har spillet på
udvalgt hold flere gange i DAI regi. Elsa blev hurtigt engageret i bestyrelsesarbejdet i
håndboldafdelingen hvor hun var kasserer i en årrække. I 1966 blev hun kasserer i klubbens
forretningsudvalg som hun bestred indtil 1987, hvor hun havde gjort sin borgerpligt For klubben.
Kassererjobbet passede Elsa med stor nidkærhed både med at få indtægter og udgifter til at
balancere. Elsa var med til at håndbold-afdelingen fik stablet en ungdomsafdeling på benene. Til
klubbens sommerstævne, hvor der dengang var både håndbold og fodbold for både unge og ældre
var Elsa et omdrejningspunkt – dels med at levere opskrift på de bedste æbleskiver som blev solgt i
stort antal og dels som indkøber og kassemester til stævnerne, der var meget velbesøgt. Hun har
også været leverandør af medlemmer til klubben, hendes 2 børn har begge spillet i klubben i en del
år. Hun flyttede for en del år siden til Bogø, hvor hun brugte sin tid på at spille golf hvor hun
også engagerede sig i golfklubbens arbejde. Hun har nu solgt huset på Bogø til Socialdemokratiets
formand Helle Thorning Schmidt og flyttede med sin bedre halvdel Villy Rasmussen Til Nykøbing
Falster hvor de begge stadig spiller golf. Elsa var været et meget stort aktiv for klubben gennem
årene. Elsa blev æresmedlem i 1987, da hun ophørte med sit kassererjob i klubben.
Som en afslutning på dette nostalgiske trip skal det fortælles, at ovennævnte 4 personer har været
medlemmer i klubben i 193 år tilsammen og med et forbehold på erindringsforskydninger har de
formentlig været involveret i klubarbejde eller lignende i omkring ca. 93 år, hvilket svarer t til ca.
halvdelen af deres medlemsperiode i klubben. Det er da noget af en præstation… ikke sandt.
Lad dette være en spore til klubbens yngre medlemmer om, at det er meget vigtigt, at der er
nogle af de unge der involverer sig i ungdoms-, træner- og bestyrelsesarbejde mv. i vores klub.

