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Forord
Til: Beboerne i Veflinge og omegn
Fra: Veflinge Lokalråd
Denne bog er en gave til dig og din familie, og bogen uddeles til alle husstande i 
Veflinge Sogn. 
I tekst og billeder fortælles om Veflinges 130 år lange idrætshistorie. Den historie 
begyndte i 1885 med grundlæggelsen af en skytteforening, som nu har udviklet 
sig til en moderne idrætsforening med et bredt udbud af sportsgrene og idræts-
muligheder til glæde for lokalbefolkningen.

Forord af Veflinge Lokalråd
I efteråret 2013 afviklede Veflinge Lokalråd en ”Visionsdag”, hvor der blev nedsat 
en række arbejdsgrupper, som på forskellig vis skulle arbejde med landsbyen Vef-
linges fortid, nutid og fremtid.
En af arbejdsgrupperne fik titlen ”Idræt gennem tiderne”. Veflinge Lokalråd var 
meget heldige med, at Jørgen Halkjær sagde ja til opgaven. Jørgen Halkjær har 
selv dyrket forskellig idræt i Veflinge gennem mange år. Han er uddannet lærer, 
men arbejdede i en årrække som sportsjournalist på det, der dengang hed Områ-
deavisen Nordfyn. 
Jørgen Halkjær har lavet et kæmpe arbejde med at beskrive Veflinges 130 år lan-
ge idrætshistorie. Det er spændende og informativ læsning, der også indeholder 
mange anekdoter og et stort billedmateriale. Bogen lægges ind på Veflinge G&IFs 
hjemmeside og på Veflingeportalen, hvor der også oprettes et billedarkiv, så foto-
grafier fra hele perioden kan lægges ind, ligesom der løbende kan suppleres med 
nyt materiale. Veflinge Lokalråd vil gerne sige Jørgen Halkjær mange tak for det 
store arbejde, han har lagt i projektet.
Økonomisk er opsætning og trykning blevet mulig, da Veflinge Lokalråd fik del i 
Nordfyns Kommunes Pulje til Lokale Initiativer.

På Lokalrådets vegne
Anne Margrethe Dalskov
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Forord af forfatteren
Mange af os, der bor i Veflinge eller omegn, har på den ene eller anden måde tilknyt-
ning til Veflinge Gymnastik- og Idrætsforening. Enten fordi vi selv er aktive udøvere, 
eller fordi vores børn, forældre, bedsteforældre eller oldeforældre tager eller har taget 
del i idrætslivet.
Ved at dykke ned i idrætslivet gennem tiderne var det målet at få afdækket et stykke 
spændende lokalhistorie. Det er sket, dels ved at gå på opdagelse i gamle protokoller 
og aviser, dels ved at indsamle beretninger og fotografier fra lokale beboere. Mange 
tak til alle, som har bidraget.
Også tak til de lokalhistoriske arkiver i Søndersø og Bogense og til Landsarkivet og 
Historiens Hus i Odense. Alle disse steder har jeg fundet brugbart materiale og fået 
hjælp.
Fejl og mangler er der uden tvivl i bogen. Giv mig gerne en besked, hvis I finder no-
get, som skal rettes (fx navne på personer på billeder), så kan jeres oplysninger lægges 
ind på den udgave af bogen, som lægges på diverse hjemmesider. Ligger I inde med 
fotografier, som kan have interesse, så er de også velkomne.

Veflinge, august 2015
Jørgen Halkjær

Ekstra eksemplarer af bogen kan, så længe lager haves, fås gratis.  
Henvendelse til Veflinge Lokalråd.
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Veflinge Skytteforening  
1885 – 1922

Skyttebevægelsen i Danmark
Skyttebevægelsen i Danmark tog sin begyndelse i 
1861, og ved årsskiftet 1861/62 var der allerede op-
rettet 33 kredsforeninger med i alt et par tusinde til-
meldte geværskytter. Byer som Bogense, Søndersø 
og Vigerslev var blandt de første i landet til at huse 
en skytteforening, og det allerførste skydestævne i 
Danmark blev faktisk afviklet i Bro mellem Bogense 
og Brenderup. Det skete d. 25. juli 1861.
Få år senere blev skytteforeningerne samlet i amts-
skytteforeninger og inddelt i kredse. Således blev 
Odense Amts Skytteforening oprettet i 1866 med 
en masse nordfynske skytteforeninger blandt delta-
gerne.

Formålet med skytteforeningerne var, ”at udbrede 
og vedligeholde færdighed i riffelskydning”, så i 
mange byer og områder, som husede skytteforenin-
ger, blev der etableret skydebaner, hvor skytterne 
(fortrinsvis unge mænd) mødtes til træning og kon-
kurrencer, typisk om søndagen. Udstyret i form af 
forladegeværer var primitivt og upræcist, og hver 
skytte kunne på en træningsdag normalt kun afgive 
fem skud. Derfor opstod der megen ventetid, som 
blev udnyttet til eksercits og ”nyttige legemsøvel-
ser og lege”. Gymnastik, smidighedsøvelser og løb 
blev altså hurtigt en del af indholdet i skytteforenin-
gernes virke.
En billig fornøjelse var det i øvrigt ikke at være med-

19. juli 1885. Denne dato står graveret ind i den gamle fane, som hænger i Veflingehallen, og efter al sand-
synlighed er søndag, d. 19. juli 1885 den officielle dato for Veflinge Skytteforenings start.
Måske er foreningen grundlagt i månederne før. Det står hen i det uvisse, og det samme gør omstændig-
hederne bag en skytteforening i Veflinge. Hvem var initiativtagere, hvad var anledningen, hvem sad i den 
første bestyrelse? Vi ved det ikke.
Ud over inskriptionen i fanen er det sikkert, at ”Kreds 37 Veflinge” for første gang optræder i Odense 
Amts Skytteforenings dokumenter og protokoller i årsberetningen i 1885, og at Veflinge Skytteforening i 
1910 fejrede 25 års jubilæum.
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lem af en skytteforening. Kontingentet blev typisk 
fastsat til 2 kr., hvilket svarede til, hvad en daglejer 
kunne tjene på tre dage.

Første protokol findes ikke
Veflinge Skytteforening blev som nævnt grundlagt i 
1885, og det årstal er måske ikke helt tilfældigt, for 
netop midt i 1880’erne blev der på landsplan gjort 
en særlig indsats for at udbrede skyttebevægelsen 
yderligere. Antallet af foreninger og medlemmer i 
f.eks. Odense Amts Skytteforening blev på det nær-

meste fordoblet i sidste halvdel af 1880’erne. 
Den succes skal ikke mindst tillægges højskoleman-
den og politikeren Klaus Berntsen, som på Nordfyn 
især er kendt for sin tid som leder af Særslev Højsko-
le. Klaus Berntsen blev valgt som formand for Oden-
se Amts Skytteforening i 1884 og blev på den post 
indtil 1926, altså i hele 42 år! Det kan sagtens være 
hans fortjeneste, at der også i Veflinge blev oprettet 
en skytteforening.
Men det ved vi som nævnt desværre intet om, for 
foreningens første protokol eksisterer (sandsynlig-

Dette gamle foto fra omkring år 1900 viser, at der allerede 
dengang blev danset folkedans i Veflinge. Billedet er taget i 
forsamlingshuset, inden det blev udvidet med scene (privat-
foto).
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Selv ejede kredsen følgende:

1 fane med gehæng, 1 træhest, 

2 sadelpuder, 3 madrasser, 

2 springstøtter, 1 trapets, 2 ringe, 

12 skjolde, 12 spyd, 1 magasingevær 

M89, 1 ladeapparat, 2 flag, 

4 markørflag, 4 markørstokke, snore, 

8 skiverammer, dobbeltskiveopstilling, 

1 elektrisk ringeapparat m. 3 elemen-

ter og 800 alen jerntråd, 1 skydekasse, 

1 krudtdunk, 1 springbræt, 

1 skydehus, 2 flagstænger m. snore, 

1 markørskur.

vis) ikke længere. Først fra 1898 kan foreningens 
virke følges i form af referater fra bestyrelsesmøder 
og generalforsamlinger, regnskaber, medlemslister 
m.m., som alt sammen er samlet i det, som vi må tro 
er protokol nummer to.
Om året 1898 kan det i protokollen læses, at der 
blev afholdt generalforsamling d. 20. april. Bestyrel-
sen bestod af H.J. Petersen (formand), Chr. Madsen 
(delingsfører), S. Madsen, Peder Sørensen og Chr. 
Jensen, og i alt står der 20 skytter på medlemslisten.
På generalforsamlingen blev kontingentet fastsat til 
250 øre, og det blev bestemt at indlede sæsonen 
søndag, d. 3. juni. Kredsen deltog i løbet af som-
meren i kapskydninger i Rold og Hindevad, lige-
som skytterne i Veflinge indbød Hårslev, Særslev, 
Søndersø, Rold, Vissenbjerg og Vigerslev kredse til 
kapskydning ved Fuglebjerglund d. 17. juli. Fugle-
bjerglund ligger på adressen Hedebovej 40, men 
om det er præcis her, at kapskydningerne har fundet 
sted, har ingen kilder kunnet bekræfte. Det bakkede 
landskab i området virker dog ideelt til en skydeba-
ne, så det er bestemt meget tænkeligt.
Af protokollen fremgår, at ”Alle mødte undtagen 
Særslev, der afgaves 6 skud mod 8-delt skive på 250 
meter. Skytternes antal var 66 ældre og flerårs og 
17 første- og andetårs. Præmiernes antal henholds-
vis 14 og 4. Skyttekonge blev H. Kr. Hansen, Viger-
slev, med 55 point. Mesterskabspræmien vandtes 
af Morten Bech, Hårslev.” Efter kapskydningen blev 
der afholdt fest i Ls-Kr. Sørensens skov ved Veflinge 
Hedegård (Hedebovej).
Af årsregnskabet fremgår, at kapskydningen gav et 
underskud på 28,04 kr., og da årets samlede udgif-
ter var på 128,45 kr., var arrangementet d. 17. juli 
altså en dyr fornøjelse for kredsen.  
Af andre markante poster på årsregnskabet kan 

nævnes ”leje af skydebane: 10 kr.”, for i lighed med 
mange andre skytteforeninger ejede heller ikke Vef-
linge-skytterne deres egen bane, men måtte leje et 
stykke jord af en landmand. Andre 10 kr. blev brugt 
på at aflønne markører, hvilket må betyde, at der har 
været tilknyttet ”ikke-skytter” til skydningerne, og 
deres opgave må have været at aflæse skiverne.

Rekvisitter
En fortegnelse over kredsens rekvisitter står også at 
læse i protokollen, og i 1898 rådede skytterne over 
to bagladerifler 24-79, to fænghættetænger, en 
skive og en skydebog. Disse rekvisitter var lånt af 
Odense Amts Skytteforening. 
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Året 1898 afsluttede skytterne med præmieskyd-
ning d. 23. oktober, hvor 13 skytter deltog. Efter 
skydningen var der bal i forsamlingshuset, og det 
kostede 35 øre for alle deltagere ”undtagen de da-
mer, der havde bidraget til præmier”. Før ballet ud-
deltes præmierne, og ballet sluttede kl. 1.
Dette mønster med skydning i sommerhalvåret fort-
satte stort set uændret op gennem de første 10 år af 
1900-tallet. Medlemstallet svingede mellem 15 og 
25 (i 1906 nåede man endda op på 27 skytter), og 
hvert år deltog skytter fra Veflinge i en række kap- 
og præmieskydninger i nabokredsene. Lister over 
skytter, der opnåede præmier, er ført med stor om-
hyggelighed de fleste af årene.
I 1908 er det noteret, at der d. 21. marts blev afviklet 
offentlig salonskydning i forsamlingshuset, så det år 
har skytterne også skudt indendørs.

Gymnastik i ventetiden
Som det fremgår af listen over rekvisitter, som Vef-
linge-kredsen ejede, så er tiden gået med andet og 
mere end selve skydningerne. Gymnastik, leg og an-
dre konkurrencer må have fyldt noget. Hvad skulle 
man ellers bruge madrasser, springstøtter, trapets, 
ringe, skjolde og spyd til?
I referatet fra 1899 står der da også, at ”der har væ-
ret gymnastik i vinteren 1899-1900 med 17 deltage-
re efter det gamle gymnastikreglement”. Der blev 
afholdt ”præsentation” d. 18. marts, hvor gymna-
ster fra Søndersø deltog, ligesom Veflinges gymna-
stikhold aflagde genvisit i Søndersø d. 1. april.
I 1905 (og kun dette ene år) er der ført et lille regn-
skab for ”gymnastikkerne” alene, hvoraf det frem-
går, at 33 har deltaget.

Jubilæum gav underskud
I 1910 var der generalforsamling d. 10. april, hvor 
det bl.a. blev besluttet at afvikle en større skyttefest 
i løbet af sommeren for at festligholde kredsens 25 
års jubilæum. En annonce med følgende tekst stod 
derfor at læse i Fyns Tidende d. 24. juni 1910: 
25 års jubilæumsskydning. I anledning af Veflin-
ge Skyttekreds’ 25 års jubilæum afholdes kap- og 
præmieskydning søndag, d. 3. juli 1910. Kl. 8 aften 
afholdes i Veflinge forsamlingshus selskabelig sam-
menkomst med præmieuddeling, fællesspisning á 1 
kr. 25 øre, taler og sang samt dans, hvortil skytterne 
samt tidligere medlemmer af Veflinge Skyttekreds 
med damer indbydes. Deltagerne betaler 25 øre og 
må indmeldes hos undertegnede senest d. 28. juni.   
B. Chr. Rasmussen
Selve festdagen får ikke særlig omtale i protokollen. 
Der står blot, at der var indbudt flere kredse, ”men 
på grund af regnvejr var der kun få mødt”. Af regn-
skabet fremgår da også, at jubilæumsskydningen 
gav et dundrende underskud på 46,61 kr. (Ca. det 
samme som en ufaglært arbejder tjente på en må-
ned).

Skytterne forsvandt
Efter jubilæumsåret 1910 gik det imidlertid hastigt 
tilbage for Veflinge Skytteforening, og måske har 
jubilæumsfestens store underskud endda en del af 
skylden herfor. I hvert fald er årene 1911-14 ikke om-
talt med hverken medlemsliste eller omtale af skyd-
ninger, ligesom der ikke findes referater af general-
forsamlingerne. Kun nødtørftige regnskaber er med 
i protokollen, og af dem fremgår, at medlemstallet 
og dermed omsætningen var mærkbart faldende. 
Det resulterede i hele perioden i årlige underskud 
på op mod en snes kroner. 
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I Fyns Tidende fra d. 24. juni 1910 blev jubilæet i 

Veflinge Skytteforening annonceret.

Fastelavnsridninger og -indsamlinger har gennem 
tiderne været anvendt, når der skulle samles penge 
ind til idrætslivet i Veflinge (privatfoto).

I 1914 stopper protokolskrivningen brat, faktisk er 
der skåret flere sider ud, uden nogen form for for-
klaring. Foreningen lukkede dog tilsyneladende 
ikke helt, men førte en meget stille tilværelse med 
få skytter som medlemmer, og uden at aktiviteter 
er ført til protokols. Og hvorfor er flere sider skåret 
ud af protokollen? Er der blot tale om, at siderne er 
ødelagt af en væltet kop kaffe, eller har formandens 
børn været i gang med pen og blæk? 

Af Odense Amts Skytteforenings fortegnelse over 
kredsens medlemmer fremgår det dog, at Veflinge 
Skytteforening fortsat eksisterede i årene under 1. 
verdenskrig. Foreningen optræder indtil 1918 med 
nogle få medlemmer. De urolige år med verdenskrig 
satte ellers en stopper for mange skytteforeninger 
landet over, ligesom mange skytter var indkaldt til 
sikringsstyrken. I løbet af få år faldt antallet af skytte-
foreninger under Odense Amts Skytteforening såle-

I gamle dage var 
det de voksne, som 
var klædt ud.
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des fra 105 kredse i 1911 til 77 kredse i 1915.
I 1919 og 1920 står der dog ”Ikke i virksomhed” ud 
for Veflinges navn, og det samme er tilfældet for 
1922, mens der i 1921 var fire skytter på medlems-
oversigten. 
Afslutningen på Veflinge Skytteforening kendes 

således ikke i detaljer, for i perioden 1914 – 1922 
er det blot lykkedes at finde enkelte oplysninger i 
Odense Amts Skytteforenings årsberetninger og 
fortegnelser over medlemstal.

Her ses et ud-snit af den helt gamle protokol.

Af Odense Amts Skytteforenings 
protokol fremgår, at Veflinge Skyt-
teforening efter 1915 stort set ikke 
havde medlemmer, og i nogle år 
omkring 1920 var foreningen ”Ikke 
i virksomhed”. I 1923 genopstod 
foreningen, men nu med gymnaster 
på medlemslisten.
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Skytteforening blev til gymnastikforening
Efter de stille år under og lige efter 1. verdenskrig 
kom der i 1922 atter gang i protokollen, da der skri-
ves nogle få linjer om regnskabet i det, som nu be-
nævnes ”Veflinge Gymnastikforening”.  Der noteres 
bidrag fra gymnaster og indtægt fra gymnastikop-
visning, og som den største post på indtægtssiden 
nævnes et beløb på 118 kr. som ”Indkommen ved 
bidrag fra beboerne”.
På udgiftssiden optræder en stor post på 150 kr. 
som ”Afdrag på gymnastikredskaber til Rasmussen, 
Bogense”.
Disse oplysninger giver god mening, når de sam-
menholdes med en lille notits i Bogense Avis fra d. 
16. april 1923. Af notitsen fremgår, at efter mange 
års stilstand har et par interesserede mænd fået 
gang i gymnastikken i Veflinge igen, og det skete 
bl.a. ved, at en af stifterne for egen regning køb-
te rekvisitter for 250 kr. og overlod dem til Veflin-
ge-gymnasternes brug.
Denne ”Rasmussen, Bogense”, som der skulle beta-
les afdrag til, kan sagtens have været mejeribestyrer 
Willemoes Rasmussen, Bogense, som i sidste halv-

del af 1920’erne sad i Odense Amts Skytteforenings 
forretningsudvalg, og som var meget engageret i 
idrætslivet på Nordfyn. 

I Veflinge Gymnastikforenings regnskab for 1923 
fremgår, at restgælden på 145 kr. blev betalt, og 
det blev den bl.a. på baggrund af en vellykket fa-
stelavnsridning, der indbragte 181,62 kr. Andre væ-
sentlige indtægtskilder var salg af billetter til gym-
nastikopvisning (82,75 kr.) og et bidrag på 50 kr. fra 
kommunen. Et par steder i regnskabet optræder 
også en post med teksten ”Indkommen ved sa-
lonskydning”, så skydningen var åbenbart ikke helt 
væk fra foreningen.
Ud over afbetalingen på gymnastikredskaber er der 
også indkøbt en ny madras til 84 kr. og ribber for 
150 kr.
Listen over betalende medlemmer talte 32 drenge, 
25 karle og 8 piger (kontingentet var 1 kr. for drenge 
og 2 kr. for karle og piger), og disse medlemstal blev 
indberettet til Odense Amts Skytteforening med en 
udgift på 42 kr. til følge. 

Veflinge Gymnastikforening  
1922 – 1949
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Forsamlingshuset var gymnastiksal
Veflinge-foreningen optræder i 1923 igen i Oden-
se Amts Skytteforenings oversigter over aktive for-
eninger, men nu står Veflinge ikke længere noteret 
med skytter, men med gymnaster, og det samme 
gjaldt mange andre skytteforeninger. Af den grund 
var navnet på amtsskytteforeningen i 1920 ændret 
til Odense Amts Skytte- og Gymnastikforening. At 
skytter og gymnaster havde forskellige interesser 
stod dog mere og mere klart, og i 1929 skiltes de 
helt og antog navnene Odense Amts Skytteforening 
og Odense Amts Gymnastikforening.
Gymnasterne har helt sikkert benyttet Veflinge For-
samlingshus til både træning og opvisning, da der 
i regnskaberne flere gange optræder posten ”Leje 
af forsamlingshus”, men ellers er det ud over regn-

skabsposterne og medlemslister meget begrænset, 
hvad protokollen indeholder. For årene 1923 og 
1925 er det nævnt, at generalforsamlinger har været 
afholdt og bestyrelsernes medlemmer er noteret, 
men ellers intet.

Nye vedtægter
Det ændrede sig i 1926, hvor der står, at Veflinge 
Gymnastikforenings bestyrelse 1925-26 har afholdt 
møde i forsamlingshuset og bestemt, at der ”skulle 
skaffes nogle vedtægter, som foreningen for efterti-
den skulle rette sig efter”. I begyndelsen af novem-
ber 1926 blev der således holdt generalforsamling 
med seks punkter på dagsordenen, og som første 
punkt blev ”Lovforslaget” behandlet. Dette lovfor-
slag indeholdt seks paragraffer og under § 1 står: 

Bogense Avis omtalte i april 1923, at gymnastikken var tilbage i Veflinge.
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Foreningens navn er Veflinge og Omegns Gymna-
stikforening. I § 2 fastlægges formålet, som er ”at 
samle ældre og yngre om gymnastikken”.
I de følgende paragraffer gennemgås valg af besty-
relse, bestemmelser vedr. generalforsamling mv., og 
alt er underskrevet af den nyvalgte bestyrelse med 
formand Chr. Grønbech i spidsen.
Mon ikke denne fastlæggelse af navn og love i 1926 
kan tages som et tegn på, at det i årene inden har 
haltet noget, og at arbejdet i gymnastikforeningen 
har været lidt tilfældigt. Nu skulle de nyerhvervede 
gymnastikredskaber og deres brugere ind i fastere 
rammer, kan man forstå.

Flere aktiviteter
Af bestyrelsesreferaterne og regnskaberne fra sidste 
halvdel af 1920’erne og begyndelsen af 1930’erne 
fremgår, at foreningen langsomt udvidede gymna-
stikaktiviteterne, så der ud over hold for drenge, 
unge piger og karle, nu også omtales hold for små-
piger og et ”gammelmands-hold”.  I regnskabet for 
1933 optræder også en udgift til 1 håndbold (5,85 
kr.) og leje af fodboldbanen (10 kr.). Det fremgår 
ikke af referaterne, hvad denne udgift dækkede 
over, men i Veflinge Boldklubs protokol fremgår, at 
boldklubbens bestyrelse på et møde d. 3. maj 1934 
behandlede ”Et andragende fra blikkenslager Chri-
stiansen om tilladelse til at pigerne måtte benytte 
fodboldbanen til håndbold hver torsdag aften kl. 8 
for en sum af 10 kr. for sommeren”. Ansøgningen 
blev imødekommet, så i sommerperioden blev der 
spillet håndbold på den bane, som fodboldspillerne 
i Veflinge Boldklub benyttede. (Læs mere om Veflin-
ge Boldklub senere).
Ved siden af gymnastikken var foreningen også ar-
rangør af baller for de unge og ”selskabelige sam-

menkomster” for de ældre, ligesom der blev afviklet 
indbringende opvisninger og fastelavnsridninger 
hvert år. Lidt dramatik (og en uforudset udgift) var 
også en del af fastelavnsridningen. I regnskab for 
1926 optræder således en post på 3,50 kr. til ”Leje 
af bil til den tilskadekomne rytter”.  
Efterhånden ebbede fastelavnsridningerne dog ud, 
og i stedet begyndte foreningen at arrangere film-
forevisninger.
Noget andet, der ebbede ud, var referater og regn-
skaber for Veflinge Gymnastikforening. I perioden 
1934 – 1940 er det måske igen svære tider for for-
eningen, eller også har bestyrelsen blot ikke fået ta-
get notater og skrevet regnskaber ind i protokollen, 
som pludselig og uden forklaring springer frem til 
1941. 
”Jeg husker, at vi i en del år deltog i gymnastik i Mo-
rud. Vi tog cyklen, eller hvis der var sne og is, måtte 
vi gå”, fortæller Gudrun Holst, Havrekær.

Kvindelig formand
I 1941 blev der afviklet generalforsamling d. 7. janu-
ar, og bemærkelsesværdigt er det, at foreningen nu 
fik en kvindelig formand, nemlig Marie Jørgensen. 
Ganske vist havde der i 1930’erne været kvindelige 
medlemmer i den ellers mandsdominerede besty-
relse, men at der pludselig sad en kvinde på for-
mandsposten, var vist ikke helt almindeligt for den 
tid. Marie Jørgensen sad dog kun som formand i et 
års tid, for i august 1942 optræder Alfred Madsen 
som formand. 
Af bestyrelsesreferaterne fornemmer man, at 2. ver-
denskrig nu satte et vist præg på aktiviteterne i gym-
nastikforeningen. F.eks. blev der midt i september 
1941 afholdt en ”National aften” (i parentes også 
betegnet som høstfest), hvor Vigerslev Sangforening 
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og pastor Thomsen, Veflinge, stod for underhold-
ningen. Ligeledes blev der afviklet en del foredrags- 
og oplæsningsaftener, ligesom krigsårene bød på 
baller, dilettant og gymnastikopvisninger. Apropos 
gymnastikopvisning så optræder i bestyrelsesrefe-
ratet fra marts 1943 følgende pudsige bemærkning 
om opvisningen: ”Da renligheden i forsamlingshu-
set lader meget tilbage at ønske, blev det vedtaget, 

at nogle 
af de kvindelige 
gymnaster skulle holde hoved-
rengøring i forsamlingshuset aftenen før”. 
Sagen følges op i det efterfølgende referat fra april, 
hvor der står: ”Ovennævnte rengøring blev ikke til 
noget, da der, hvor utroligt det end lyder, virkelig 
var skuret gulv. Derimod fik måtter og rullemadras 

Et hold unge piger samlet foran  

købmandsbutikken, der lå overfor  

forsamlingshuset (privatfoto).
I 1930’erne og 1940’erne var der også 

gang i folkedansen i Veflinge. Dette foto er 

sandsynligvis fra 1940’erne (privatfoto).

▲
Veflinge-gymnaster 1944. 
Dannebrogsflagene på 
nogle af gymnasternes 
dragter var med til at 
understrege danskheden i 
krigsårene (privatfoto).
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en ordentlig omgang med tæppebanker og børste”.
Det kunne også være en kold fornøjelse at være til 
foredrag, oplæsning eller lignende i forsamlingshu-
set i krigsårene, hvor vintrene var barske. Gudrun 
Holst, Havrekær, husker således, at hun var til et ar-
rangement i huset, hvor foredragsholderen måtte 
beholde overfrakken på hele aftenen for nogenlun-
de at holde varmen.

Håndbold på lejet bane
På det sportslige område optrådte foruden gym-
nastik nu også folkedans og håndbold på Veflinge 
Gymnastikforenings program. I referat fra d. 9. april 
1943 oplyses det således, at kontingentet for som-
merhåndbold for voksne er sat til 1 kr., mens bør-
nene skulle betale 50 øre. Videre står der, at der er 
lejet bane hos Chr. Grønbech for 100 kr. (Chr. Grøn-

Frøbjerg Bavnehøj var i 1940’erne samlingssted for fynske gymnaster. Også Veflinge-gymnaster tog turen til Højfyn (privatfoto fra 
1941).

▲
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bech boede på Kildehaven). Senere samme år kan 
det læses, at bestyrelsesformand Aage Jacobsen 
sammen med sin hustru har skænket foreningen en 
damehåndbold. Der var også planlagt et håndbold-
stævne til afvikling d. 29. august 1943, men ”grun-
det på undtagelsens ikrafttræden d. 29.8. måtte det 
aflyses”.  
Håndboldspillerne var også begyndt at deltage i 
turneringer. Således står der i august 1943, at ”kar-
lene blev placeret som nr. 4 i C-rækken. Pigerne blev 
nr. 1 i C-rækken og rykkede derefter op i B-rækken 
efter oprykningskamp mod Hårslev, som ikke kunne 
stille hold. Juniorerne blev nr. 4 i deres række”.
Året 1943 var i det hele taget begivenhedsrigt, for 
det er året, hvor det for første gang i gymnastik-
foreningens protokol nævnes, at ”det overvejes at 
søge tilvejebragt en sportsplads”. Sportspladsen 
skulle dog lade vente på sig. Først i 1950 blev den 
indviet.
Netop de dårlige baneforhold kan have været en 
medvirkende årsag til, at håndboldsporten udvikle-
de sig noget ujævnt i Veflinge. 1947 var åbenbart et 
godt år, hvor der bl.a. blev afviklet stævne for både 
karle og piger med deltagelse af hold fra Strib, Mo-
rud og Andebølle. Det følgende år kneb det mere 
med at finde en mark, som man kunne leje, fremgår 
det af referat fra april måned, men i en senere til-
føjelse står, at ”vi har haft håndbold hos J. Larsen, 
Veflingegård. Kommunen har betalt leje af pladsen. 
Det har gået forholdsvis godt, selv om vi ikke har 
haft nogen til at lede. De forskellige spillere har le-
det”. (Ledermangel er altså ikke et nyt fænomen!)

Gymnaster til landsstævne
Gymnasternes træning foregik fortsat i Veflinge For-
samlingshus, der var forsynet med ribber og andre 

gymnastikredskaber. Pladsen var trang, og især til 
den årlige opvisning stod tilskuerne som sild i en 
tønde langs væggene for at give lidt plads til gym-
nasterne. Gudrun Holst, Havrekær, husker også, at 
gymnasterne af og til rykkede udendørs og udfolde-
de sig på et trægulv, der var lagt på slagtergrunden 
lige ved siden af forsamlingshuset. Ligeledes erin-
drer Gudrun Holst, at hun og flere andre gymnaster 
fra Veflinge deltog i Landsstævnet i Odense i 1947. 
Tre dage i træk cyklede hun og de øvrige Veflin-
ge-gymnaster frem og tilbage mellem Veflinge og 
Odense for at deltage.
Også Otterup, Frøbjerg Bavnehøj og Glavendrup-
lunden mellem Søndersø og Skamby var i en årræk-
ke centrum for gymnastikopvisninger, hvor Veflin-
ge-hold har deltaget. 
I slutningen af 1940’erne nævnes for første gang 
sportsgrenen ”badminton” i Veflinge Gymnastikfor-
ening. På møder i oktober 1947 og januar 1948 var 
sagen oppe at vende, men blev henlagt til den kom-
mende generalforsamling. 
I det korte referat fra generalforsamlingen 1948 står 
der dog intet om badminton, men at der var gang 
i Veflinges idrætsliv på flere fronter, stod klart. Det 
udmøntede sig på generalforsamlingen i februar 
1949 til en vedtagelse af at udvide bestyrelsen fra 
syv til ni medlemmer, ”da vi står for i sommerens løb 
at døbe foreningens navn om til Veflinge Gymnastik- 
og Idrætsforening”. Det navneskift medførte bl.a., 
at der blev nedsat tre udvalg, som skulle tage sig 
af henholdsvis gymnastik, håndbold og fodbold. At 
fodbold er på programmet er helt nyt. Ikke på noget 
tidspunkt i årene forinden er dette boldspil nævnt i 
gymnastikforeningens protokol.
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Veflinge Boldklub 1915 – 1935

Præsten stod i spidsen
”Efter at Veflinge Boldklub var stiftet 5. maj 1915 
vedtages det for så hurtigt som muligt at komme i 
træning at tage de kampe, som tilbød sig uden hen-
syn til, at man selvfølgelig kun kunne vente at tabe 
disse kampe”.
Med disse ord indledes den ”Matchbog & forhand-
lingsprotokol”, som rummer Veflinge Boldklubs 
historie. Protokollen er særdeles detaljeret, hvad 
angår kampreferater, holdopstillinger m.m., men 
hvordan foreningen opstod, og hvem der sad i den 
første bestyrelse, står der intet om. Heller ikke om 
boldklubben på nogen måde havde rødder i Veflin-
ge Skytteforening, som netop omkring 1915 drosle-
de sine aktiviteter kraftigt ned.
Et kvalificeret gæt er det dog, at Veflinges præst, 
pastor Carl Johansen, spillede en vigtig rolle i for-
bindelse med oprettelsen af fodboldklubben. I hvert 
fald er det ham, der har ført pennen i protokollen i 
de første år, ligesom han d. 26. oktober 1915 blev 
valgt til formand. Øvrige medlemmer af bestyrelsen 
var tømrer Holger Nielsen (næstformand), landbru-
ger Rs. Koborg, landbruger Gyldholm (kasserer) og 
landbruger Ernst Hansen (materielforvalter). Pastor 
Johansen havde i øvrigt i sin tid på Færøerne, hvor 

han var præst i en snes år inden tiden i Veflinge, 
været med til at starte en fodboldklub i Vaagø sogn.

Men tilbage til maj 1915, for allerede otte dage efter 
stiftelsen spillede Veflinge Boldklub på hjemmeba-
ne sin første kamp, hvor modstanderen var Bogen-
se Boldklubs andethold. Veflinge tabte med 4-1, 
og klubbens allerførste mål blev scoret af Theodor 
Poulsen. Holdet bestod af Theodor Poulsen, Thor-
vald Frederiksen, C. Johansen, Hans Larsen, August 
Nielsen (anfører), Lars Demant, Vilh. Larsen, Holger 
Nielsen, Peter Nielsen, Marius Andersen og Harald 
Hansen.
Et par uger senere var Veflinge-holdet i Særslev, 
hvor holdet i stærkt regnvejr tabte med 4-1 mod 
Særslevs førstehold. Målscorer for Veflinge var i den-
ne kamp Holger Nielsen, som i øvrigt siden blev pa-
stor Johansens svigersøn. I kommentaren til kampen 
står flg.: ”I denne kamp sporedes stærk fremgang 
i spillet, idet Veflinge i 1. halvleg havde det meste 
af spillet, og i 2. halvleg næsten lige så meget som 
Særslev. Holdets tre nye spillere betød afgjort en 
styrkelse af forsvaret. Holdets dygtige målmand ge-
neredes synlig af regnen i at holde den våde bold”.
Søndag, d. 6. juni var Særslevs førstehold så invi-
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teret til revanchekamp i Veflinge. Kampen sluttede 
uafgjort 3-3, og Veflinges mål blev scoret af Rs. Ko-
borg (2) og Holger Nielsen. Pastor C. Johansen har 
skrevet følgende kommentar til kampen: ”Til trods 
for, at Særslev var blevet forstærket med tre spillere 
og Veflinges hold kun med én spiller (Hr. Koborg, 
af hvis rolige spil og sikre skud på mål holdet profi-
terede stærkt), hvorfor man vel kunne være tilfreds 
med et blot noget bedre resultat end i forrige kamp, 
lykkedes det dog Veflinges spillere et par minutter 
før kampens ophør at få det 3. og sidste mål, der 
førte til uafgjort kamp. Målmanden havde en tid i 
2. halvleg en drøj tur sammen med de to backs, da 
Særslev gik stærkt på, men klarede situationen med 
hurtigt og sikkert spil”.
Jo, der var spænding og dramatik på fodboldbanen 
i Veflinge, og faktisk gik det så godt med antallet af 
spillere, at der samme dag var kamp mellem Veflin-

ges og Særslevs andethold, en kamp som Veflinge 
tabte med 2-1. I samme periode spillede også et 
juniorhold fra Veflinge to kampe mod Særslev.

Første sejr
Allerede søndagen efter (d. 13. juni) smagte Vef-
linges førstehold sejrens sødme. På hjemmebane 
vandt holdet en storsejr på hele 13-0 over Skåstrup, 
som også var en nystartet klub. Det endda til trods 
for, at Veflinge måtte begynde kampen med blot 10 
spillere, da Vilhelm Larsen var forhindret i at møde 
til rette tid. I kommentarerne til kampen skriver pa-
stor Johansen, at ”resultatet bedre end noget andet 
viser, hvor hurtig en fremgang man har gjort i spillet, 
og hvor store forventninger man får stille til fremti-
den, hvis interessen for spillet bliver ved at holde sig 
på det nuværende standpunkt”. 
Syv af målene i den store sejr over Skåstrup blev 

I maj 1915 blev Veflinge Boldklub 
stiftet. På billedet ses førstehol-
det (sandsynligvis fra septem-
ber 1915). Bagerste række fra 
venstre: Holger Nielsen, Hans 
Larsen, pastor Carl Johansen, Th. 
Poulsen og Rs. Koborg. Midterste 
række fra venstre: Viggo Lund, 
Vilhelm Larsen og Holger Johan-
sen. Forreste række fra venstre: 
Marius Andersen, Harald Hansen 
og Georg Gyldholm
(privatfoto).
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i øvrigt scoret af C. Johansen, og det er slet ikke 
utænkeligt, at der er tale om pastor Carl Johansen. 
Ganske vist var Carl Johansen født i 1867, og han 
var således 48 år gammel på kamptidspunktet, men 
det vides med sikkerhed, at Carl Johansen deltog 
aktivt i fodboldspillet helt frem til begyndelsen af 
1930’erne. Det fortæller Viggo Lund, som har boet 
på Hedebovej og i Lindebjerghave og er født i 1914. 
Viggo Lund var selv fodboldspiller i 30’erne og hu-
sker tydeligt præsten på banen. Desuden har Carl 
Johansen været en dygtig fodboldspiller, eftersom 
han i 1890 var på førsteholdet i Boldklubben Frem i 
København og var blandt målscorerne, da Frem for 
første gang vandt over KB.

Fodboldtøj under præstekjolen 
Hans interesse for fodbold var så stor, at han ifølge 
flere kilder ofte gik direkte fra søndagsgudstjeneste 
i kirken og til fodboldbanen for at heppe på de loka-
le spillere eller selv spille. Carl Johansens oldebarn, 
Birgit Ximenez (Bogense), oplyser, at det er ganske 
rigtigt, at præsten havde sit fodboldtøj på under 
præstekjolen, så han hurtigt kunne komme i kamp, 
når gudstjenesten var slut.
I Veflinge florerer også den beretning, at pastor Carl 
Johansen var så opslugt af fodbold, at han engang 
skulle være kommet til at slutte en prædiken med 
ordet ”mål” i stedet for ”amen”. Men det er nok kun 
en god historie?!
I løbet af sommeren 1915 spillede såvel første- som 
andetholdet en stribe kampe mod bl.a. Nymark, Skå-
strup, Vissenbjerg og Ejby, ligesom Veflinge i samar-
bejde med fem andre nordfynske klubber dannede 
en union og afviklede en turnering. Den 29. august 
var holdet således i Nymark, hvor det blev til et ne-
derlag på hele 7-0. I pastor Johansens kampreferat 

står måske forklaringen, da ”spillerne var dårligt dis-
ponerede efter en i øvrigt meget vellykket og smuk 
selskabelig sammenkomst aftenen i forvejen”.
I september vandt Veflinge den sidste turnerings-
kamp i den nordfynske union over Søndersø, som 
ikke kunne stille hold, og Veflinge sluttede sin de-
butsæson på en flot andenplads.

Ny start hvert år
En del af spillerne i Veflinge Boldklub har naturligvis 
været tjenestekarle på gårdene i området, og hvert 
år skiftede mange af dem arbejdsplads. Pastor Jo-
hansen indleder da også sine beretninger fra 1916 
med at konstatere, at ”bortrejse og fraværelse” hav-
de svækket holdet. Sæsonen blev indledt med flere 
træningskampe med svingende resultater, men i juni 
prøvede Veflinge alligevel for første gang kræfter 
med en Odense-klub, nemlig Østre Boldklub (ØB). I 
to kampe med tre ugers mellemrum blev det først til 
nederlag på 6-3, mens revancheopgøret i Veflinge 
endte 2-2. Sidst i juli var både Veflinges første- og 
andethold på besøg i Lumby, hvor førsteholdet spil-
lede uafgjort 3-3, mens andetholdet vandt med hele 
11-1.
I begyndelsen af september var Veflinge Boldklub 
gæster i Bogense, men ”det var så godt høstvejr, 
at flere ellers ivrige spillere deltog i høstarbejdet”. 
Derfor måtte Veflinge stille med blot 10 mand, men 
ganske fair besluttede Bogense så også at lade en 
spiller sidde ude. Altså 10 mod 10.
”De 10 gæve kæmper gjorde dog deres sager så 
godt, at dagen vil blive husket i Veflinge Boldklub 
som en mærkedag. Det vil nok høre til det eneståen-
de, at en landklub efter 1¼ års spil når op til at slå et 
købstadshold”, skrev pastor Johansen om kampen, 
der endte 5-0 til Veflinge.
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De gode resultater var sikkert medvirkende til, at Vef-
linge Boldklub i efteråret 1916 meldte sig ind i Fyns 
Boldspil Union, og derfor i efteråret 1916 og foråret 
1917 spillede i den fynske B-række (nordkredsen). D. 
15. oktober debuterede Veflinge i den række med 
en kamp i Odense mod B1913s førstehold, og kam-
pen blev efterfølgende omtalt i såvel Fyns Stifts Ti-
dende som Fyns Tidende.
Allerede i holdets næste kamp blev 
det til det første point i B-rækken, da 
Veflinge på hjemmebane spillede 2-2 
mod Assens. Veflinge-spillerne kom 
dog snart ned på jorden igen, for i 
tredje kamp blev det til nederlag på 
8-0 mod Bogense. Ifølge kommenta-
rerne i protokollen var kampen dog 
ganske jævnbyrdig, men ”lykken tils-
milede bogenserne på det huldsa-
ligste”, som det udtrykkes. Også 
sæson 1916’s sidste kamp blev tabt, 
da OB’s andethold på hjemmebane 
vandt med hele 9-0, ”men det må 
jo erindres, at OB for tiden er Dan-
marks bedste provinsklub, så sejr 
var næppe endnu at vente”, skrev 
formand Johansen om kampen.
I kampen mod OB havde Veflinge 
fået tilgang af et par spillere fra 
Nymark, og at dømme efter be-
mærkninger fra generalforsamlin-
gen i november var der allerede i 
1916 et vist samarbejde mellem 
naboklubber. Man søgte nemlig 
”at finde en spilleplads, der lå 
bekvemmere navnlig for vore spillere fra 
Særslev sogn”. Generalforsamlingen sluttede i øv-

rigt med ”en lille dans og et kraftigt besvaret ”Leve” 
for Veflinge Boldklub og en god sæson”.

Fodbold på brakmark
Året 1917 blev indledt med et nederlag på hjem-
mebane, da B1913 vandt med 6-1. Med på holdet 
var Viggo Lund (fra gården Marienro på Axel Bra-
hesvej), som på det tidspunkt var en ung mand, der 

var i færd med at aftjene værnepligt. En 
del år senere var Jens Olsen, 

Nymarksgyden, karl på gården, 
og til ham har Viggo Lund for-
talt, at han tilfældigvis kom med 
det samme tog, som spillerne fra 
B1913, der var på vej til kamp i 
Veflinge. Viggo Lund gav sig dog 
ikke til kende overfor modstander-
holdet, men gæsterne lurede lidt, 
da de senere mødte deres rejse-
kammerat på fodboldbanen. Som 
resultatet viser, havde Viggo dog 
ikke kunnet lytte sig frem til de sto-
re taktiske fordele undervejs i toget.
Også årets anden kamp mod As-
sens blev tabt, ”da Veflinge opgav 
at møde på grund af den lange og 

bekostelige rejse”. Udekampe må i det hele taget 

___________________________

Den 15. oktober 1916 var Veflinge Bold-
klubs førstehold på besøg hos B1913, 
og kampen blev omtalt i både Fyens 
Stiftstidende og Fyns Tidende. Referatet 
her er fra Fyens Stiftstidende.
_____________________________
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have været lidt af en udfordring for holdene på den 
tid, og sandsynligvis nåede man frem enten på cykel 
eller med tog, men det fremgår ikke af notaterne.
Besværlige og kostbare ture til udekampe var dog 
ikke det eneste problem for Veflinge Boldklub. På 
den tid rådede de færreste klubber over egne ba-
ner, men måtte leje sig frem hos landmænd, der ville 
stille en mark til rådighed. I sommeren 1917 opleve-
de boldklubben således at få sin bane opsagt, og 
det eneste alternativ var ”at spille på et par af d’her-
rer A.P. Rasmussen og V. Lund tilhørende brakmar-
ker”.  Baneproblemer var dog ikke kun et problem 
i Veflinge. I kommentarerne til en kamp i Andebølle 
omtales banen som ”kort og bakket”, mens banen i 
Nymark betegnes som meget smal.
Besværlighederne med at finde egnede spillesteder 
påvirkede uden tvivl fodboldinteressen i Veflinge, 
og efter en sæson 1917 med ret få kampe, lå klub-
ben stille i 2½ år.

Ny start i 1920
I juni 1920 skriver pastor C. Johansen følgende: ”Er 
det ikke Bjørnstjerne Bjørnson, der engang i et digt 
udtrykte sig således: ”for alle gode tanker de kan 
slet ikke dø”. I al fald synes det at passe på ”Veflinge 
Boldklub”, der - efter at have indstillet sin virksom-
hed i næsten 3 år af mangel på bane - søndag, d. 
20. juni genoptog sin virksomhed på en ganske vist 
noget smal, men plan bane, oven i købet på Mo-
seholm”. (Måske er der tale om gården Moseholm, 
som ligger på Havrekær).  
På den efterfølgende generalforsamling blev pastor 
Johansen atter valgt til formand, skønt han ”helst 
ville se en yngre overtage pladsen, men lod sig be-
væge dertil, da ingen lod til at være at finde”.
Første kamp var mod Søndersø, der blev besejret 

med 7-3. ”Søndersø Boldklub valgte at spille med 
vinden og ned ad bakke. Til at begynde med syntes 
den derfor ret jævnbyrdig, men et øvet øje kunne 
snart se, at V.B.s angreb var farligere og mere plan-
mæssige. Navnlig var flere delikate centringer fra 
højre wing, Holger Nielsen, nær ved at give mål”, 
skrev C. Johansen bl.a. om kampen.
I løbet af sommer og efterår blev der spillet kampe 
mod bl.a. Villestofte Boldklub og Skovby, ligesom 
klubben deltog i ”Landklubbernes turnering”, hvor 
det blev til nederlag mod Otterup og Ejby.
Veflinge Boldklubs genopblussen blev dog af kort 
varighed. Efter kampene i sommeren og efteråret 
1920 meddelte pastor C. Johansen, at han frasag-
de sig formandsstillingen, og det var tilsyneladende 
mere end klubben kunne bære. I mere end en halv 
snes år blev der ikke spillet fodbold i Veflinge.

Fodbold igen efter 12 års pause
I 1933 er Veflinge Boldklub tilbage. ”I 12 år har Vef-
linge været udelukket for fodbold på grund af for 
lidt interesse, men nu er de rigtige folk kommet og 
nu går det løs for alvor. Vi har begyndt med en tom 
kasse og håber, at vi ikke lige som de forrige slutter 
med det også”. Sådan står det at læse i protokollen 
om klubbens genopståen, og mon ikke de ord er 
skrevet af den nye formand, Harald Jørgensen. De 
øvrige bestyrelsesmedlemmer var Tage Jørgensen, 
Marius Møller, Johan Pedersen og Christian Thorup.
Viggo Lund (født 1914) husker, at han var med til at 
anlægge en fodboldbane på Tørveland (ved Kilde-
haven) i begyndelsen af 1930’erne. ”Først blev jor-
den pløjet og harvet, inden der blev sået græs og 
tromlet. Det var jeg med til”, fortæller Viggo Lund, 
som også var aktiv fodboldspiller i Veflinge, inden 
han i en årrække søgte væk fra området. Viggo Lund 
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Pastor Carl Johansen var lige til sin død i 1934 omdrejningspunkt i Veflinge Boldklub. Han 

ses her i civilt i bagerste række, men ellers var han faktisk lige til det sidste aktiv på banen. 

Siddende i forreste række til venstre ses Viggo Lund, Marienro, som havde en karriere som 

både spiller og bestyrelsesmedlem i fodboldklubben, ligesom han senere blev sognerådsfor-

mand i Veflinge. Til venstre for Carl Johansen står Hans Larsen, mens navnene på de øvrige  

spillere ikke kendes. Heller ikke årstallet er kendt,  

men et godt gæt er, at billedet er fra 1920 (privatfoto).
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husker, at målene til banen blev fremstillet af loka-
le tømrere, og at man brugte en lille hestetrukket 
græsslåmaskine til at holde græsset nede i en rime-
lig højde.
Den nye epoke blev indledt med deltagelse i et 
4-holdsstævne i Særslev, hvor Veflinge og Særslev 
mødtes i finalen efter sejre over henholdsvis Skov-
by og Brenderup. Kampen sluttede målløs og heller 
ikke i omkampen blev der scoret. Man måtte så ty til 
en tredje kamp på en halv time, hvor Særslev bragte 
sig på 1-0, men Veflinge udlignede straks efter på 
straffespark. Chr. Jørgensen var målscorer. Da 1-1 
blev slutresultatet måtte man trække lod for at fin-
de en vinder af stævnet, og det blev Veflinge, som 
vandt og kunne drage hjem med de 11 sølvnåle.
Sidst i april 1933 afviklede Veflinge Boldklub et 
3-holdstævne, hvor de gæstende klubber var Sær-
slev og Ubberud, og hvor vinderen blev Særslev. In-
teressant er det dog, at ”dette stævne blev afholdt 
på vor nye bane, som er beliggende overfor skolen, 
og som gårdejer Viggo Lund velvilligst har overladt 
os for en rimelig betaling. Den er, hvad jeg vil beteg-
ne som særdeles god af en landsbyboldklub-bane 
at være”, står der i protokollen.
Denne oplysning betyder altså, at banen på Tørve-
land må være opgivet (lejemålet måske opsagt?), 
og at man i stedet har fået anlagt en bane på Axel 
Brahesvej (cirka på det areal, hvor nu Veflinges præ-
stebolig ligger).
(Den Viggo Lund, som udlejede jordstykket, var ejer 
af gården Marienro (Axel Brahesvej 19), og han må 
ikke forveksles med føromtalte Viggo Lund, Lind-
bjerghave). 
Midt i maj blev den årlige generalforsamling afvik-
let, og på den blev pastor Johansen igen valgt til 

formand. Desuden oplyses det, at regnskabet viste 
et overskud på 19,96 kr., og at medlemstallet var 
stigende.
Et par dage senere blev årets turnering indledt med 
udekamp i Hårslev, hvor Veflinge sejrede med 5-2. 
Kort efter var ikke færre end tre Veflinge-hold i Ejby, 
nemlig to seniorhold og et drengehold. Drengehol-
det tabte med 3-0 efter uafgjort ved pausen, men 
”deres indsats var imidlertid god, og med nogen 
mere træning skal de nok blive til noget”.

To spillere på udvalgt hold
Midt i juni 1933 var Hårslev Boldklub arrangør af et 
større stævne, hvor et udvalgt nordfynsk hold skulle 
spille mod mesterrækkeholdet Fredericia. ”Vi havde 
i Veflinge den triumf at få både vor målmand Møl-
ler og højre back, Chr. Jørgensen, med”, står der i 
protokollen. Kampen endte i øvrigt med en sejr til 
Fredericia på 6-0.
Ved samme stævne vandt Veflinge igen en stribe 
sølvnåle efter sejre over Hårslev (4-0) og Særslev 
(5-0). De gode resultater smittede tydeligt af på 
fodboldinteressen i Veflinge. Til en aftenkamp midt 
i juni var der således ca. 135 tilskuere til en kamp 
mod Brenderup, som i et hårdt spillet opgør blev 
slået med 2-1.
Samlet set blev 1933 ”et gunstigt år” for Veflinge 
Boldklub, hvis førstehold i alt spillede 34 kampe 
med 19 sejre, 11 nederlag og fire uafgjorte kampe 
til følge. Den samlede målscore var 83-65, og holdet 
vandt tre ud af fem 4-holdsstævner. Klubben rådede 
endvidere over et andethold og et drengehold, lige-
som der blev spillet et par oldboys-kampe.
Økonomisk sluttede 1933 dog med et underskud på 
ca. 4 kroner, men det rettede man op på ved at af-
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Forskellige udklip fra Fyns Tidende og Fyens Stiftstidende 
med omtale af nogle af Veflinge Boldklubs kampe i 1916.
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vikle et andespil og bal for foreningens medlemmer. 
Overskuddet af disse tiltag blev på ca. 40 kroner.
Sæson 1934 blev indledt allerede d. 7. januar, hvor 
der ”for at holde spillerne nogenlunde i form til for-
årsturneringen” blev afviklet en intern træningskamp 
mellem to Veflinge-hold. ”Spillet var ganske livligt 
fra begge sider. Det kneb en del med skydefærdig-
hederne, men det hænger naturligvis sammen med, 
at spillerne ikke længere er i form. Og det har jo 
for resten også hidtil været V.B.s svage punkt”, skrev 
formand Johansen bl.a. om kampen, hvor han i øv-
rigt glædede sig over flere unge spilleres fremgang.

Første tanker om sportsplads
I slutningen af januar 1934 ses i øvrigt de første 
tanker om at skabe en egentlig sportsplads i Vef-
linge. Bestyrelsen sendte nemlig følgende skrivelse 
til Veflinge Sogneråd: ”Som det vil være det ærede 
sogneråd bekendt, har boldklubberne på Fyn i den 
senere tid anmodet om og opnået køb og anlæg af 
en fast idrætsplads ved sognerådets hjælp, hvorfor 
vi undertegnede medlemmer af Veflinge Boldklub 
hermed anmoder Veflinge Sogneråd om at yde Vef-
linge Boldklub en lignende bistand gennem køb, 
anlæg og planering af en sådan idrætsplads”. Un-
derskrivere var formand pastor Carl Johansen, Vig-
go Lund, Holger Jacobsen, Axel Wedel-Heinen og 
Karl Nielsen.
Hvordan ansøgningen blev modtaget i sognerådet, 
står der intet om, men den er næppe blevet imøde-
kommet, eftersom der skulle gå 16 år, før en sports-
plads i Veflinge blev indviet. (Læs mere senere).
Udformningen og afsendelsen af ansøgningen blev i 
øvrigt en af pastor Carl Johansens sidste handlinger 
i Veflinge Boldklub. Den 9. april 1934 døde pastor 
Johansen, og på en generalforsamling kort efter 

blev han behørigt mindet.
Formandsposten i klubben blev overtaget af Viggo 
Lund, Marienro, som også må formodes at være me-
ster for notaterne i protokollen. Han fortsatte den 
tendens med omhyggelige kampreferater og hold-
opstillinger, som pastor Johansen havde grundlagt, 
og i referaterne gemmer sig mange sjove bemærk-
ninger. F.eks. står der om en Alfred Rasmussen, at 
”han har jo ikke så mange pund, men til gengæld er 
han lynende hurtig”. Et andet sted fortælles, at Jo-
hannes Olsen spillede en fortrinlig kamp. ”Hvor kan 
den lille mand dog arbejde”. Otto Jørgensen omta-
les efter en kamp mod Kauslunde som ”en fin spiller, 
når bare han vil blive fremme og spille sammen”. 
Samme Otto Jørgensen fik i øvrigt hård kritik af for-
manden efter en anden kamp, hvor Otto Jørgensen 
i begyndelsen af kampen gik ud ”efter at have fået 
en irettesættelse af dommeren. Dette var meget 
ufint gjort overfor kammeraterne, selv om domme-
ren havde en uheldig dag. Hvis Otto Jørgensen ikke 
forandrer sin optræden på en fodboldbane, bliver 
det ikke sidste gang, han bliver irettesat. Synd da 
han er så god en spiller”. 
Viggo Lund var dog også ganske selvkritisk om sine 
præstationer på banen. Efter en kamp ”for de gam-
le” skriver han således:  ”Grimt er det at måtte skri-
ve, at jeg selv var dårligste mand på banen”.
Medlemsmæssigt var der i 1934-35 stadig godt 
gang i klubben. Der omtales to seniorhold, et dren-
gehold og et oldboys-hold, og sportsligt blev det 
til pæne placeringer og flere vundne nåle ved stæv-
ner. Drengeholdet var således til stævne i Pårup i 
sommeren 1934, og til trods for at holdet kun spil-
lede med 10 mand, blev slutkampen vundet med 
1-0. Sejrsmålet scoret af Robert Hansen på et flot 
venstrebensspark. Efter kampen var der nåle til vin-
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derholdet, og ”den 11. nål fik formanden, hvad han 
blev meget glad for”.
Økonomisk klarede klubben sig igennem ved at op-
kræve et kontingent på 50 øre pr. måned, ligesom 
der blev arrangeret andespil, fastelavnsridning og 
baller. I hvert fald mindst et af disse baller blev arran-
geret sammen med Veflinge Folkedansere, ”således 
at man delte risiko og fortjeneste”.
Boldklubbens udgifter har primært været baneleje, 
som et par steder omtales at være på 125 kr. årligt, 
ligesom der omtales en udgift til ”opsætning af 
hegn til forhindring af for hyppige besøg af bolden 
hos hr. Hans Sørensen”.

På generalforsamlingen i maj 1935 gik Viggo Lund 
af som formand og blev erstattet af Holger Jacob-
sen på den post. Sportsligt forløb 1935 udmærket 
med sejre i de fleste kampe, men alligevel må noget 
have knirket. Efter en kamp d. 15. september, hvor 
Veflinge tabte med 2-1 til Hårby, slutter protokollen 
ganske brat og Veflinge Boldklubs historie var slut.
I den resterende del af 1930’erne og i 1940’erne har 
Veflinge-folk med interesse for fodbold åbenbart 
søgt andre steder hen, og ifølge Jens Olsen, Ny-
marksgyden, spillede mange fra Veflinge både fod-
bold og håndbold i Morud i de år. 

Uddrag af Veflinge Boldklubs Matchbog & forhandlingsprotokol, hvor skrivelsen til sognerådet om anlæggelse af en 
idrætsplads omtales.
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Nyt navn
Siden starten af 1920’erne var Veflinge Gymnastik-
forening langsomt vokset til ud over gymnastik også 
at rumme håndbold, ligesom 
folkedans i perioder hav-
de været på program-
met. Sidst i 1940’erne 
opstod også tanken om 
at inddrage badminton i 
foreningen.
På generalforsamlingen 
d. 18. februar 1949 fik 
det forsamlingen til at 
vedtage, at bestyrelsen 
skulle udvides fra syv til ni 
personer, ”da vi står for i 
sommerens løb at døbe 
foreningens navn om til 
Veflinge Gymnastik- og 
Idrætsforening.” Videre 
står der i referatet, at tanken var, at nedsætte ud-
valg for gymnastik, håndbold og fodbold. Gymna-

stikudvalget kom til at bestå af Marie Larsen, Lilly 
Jørgensen og H.P. Chopart. I håndboldudvalget sad 
Asta Larsen, Marius Jørgensen og Frits Nielsen, og 

fodboldudvalget bestod af Carl Aage 
Christensen, Thorvald Christiansen 
og Børge Pedersen. 
Efter at Veflinge Boldklub lukkede i 
1935, kom fodbold altså nu med på 
programmet i Veflinge Gymnastik- 
og Idrætsforening, men der står ikke 
ét ord om, hvorfor fodboldspillerne 
pludselig optræder. Måske hænger 
det sammen med, at en sportsplads 
og et klubhus var under anlæggel-
se, og dermed var faciliteterne i or-
den til igen at spille fodbold i byen.

Sportsplads og klubhus
Veflinges første sportsplads blev 
indviet d. 11. juni 1950 og fik føl-

gende omtale i protokollen: ”Festen begyndte kl. 
10 med fodboldkamp af henholdsvis drenge – ju-

Veflinge Gymnastik-  
og Idrætsforening 1949 – 1970

Den 11. juni 1950 var der noget at flage 

for i Veflinge. Den dag blev byens nye 

sportsplads med tilhørende klubhus indviet 

(privatfoto).
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niores – og karlenes andethold. Fra kl. 12 – 13 var 
der middagspause. Kl. 13 samledes alle spillere på 
sportspladsen for at deltage i processionen gennem 
byen. I spidsen for denne kørte en blomstersmyk-
ket bil med folkedansere; derefter kørte musikken. 
Endelig kom spillerne, først Vef- linge, derefter de 
indbudte hold, hver med deres 
fane i spidsen. Da processionen 
kom tilbage til sportspladsen, 
blev der holdt indvielsestale 
af Viggo Lund (sognerådsfor-
mand). Så blev flaget, som er 
skænket foreningen af Dan-
markssamfundet, hejst af H.P. 
Chopart (formand for VGIF), 
mens folkeskaren istemte 
”Der er ingenting, der ma-
ner…”. Formanden, H.P. 
Chopart, takkede Viggo 
Lund for talen og bød vel-
kommen, hvorefter man 
begyndte på eftermid-
dagens program. Der 
blev spillet håndbold, fodbold 
og danset folkedans. Kl. 6 var der fællesspisning. 
Derefter var der dans på udlagt estrade til Agner 
Jespersens orkester. Men på grund af vejret måtte 
man afslutte festen i forsamlingshuset”.

Første sportsuge
Den nye sportsplads inspirerede åbenbart besty-
relsen til nye aktiviteter, for på et bestyrelsesmø-
de sidst i juni 1950 blev det bestemt at afholde en 
sportsuge, som skulle afvikles i dagene 25. – 30. juli. 
Altså mindre end fire uger til at planlægge, invite-
re hold, indkøbe præmier, arrangere bal og meget 
mere. Det endte da også med, at sportsugen blev 

rykket en uges tid, men tirsdag, d. 1. august gik det 
løs med håndbold, fodbold og straffesparkskonkur-
rencer, og søndagen efter sluttede det hele med ud-
deling af pokaler og bal i forsamlingshuset.

Gymnastik- og Idrætsforeningen stod endvidere 
som arrangør af dilettant, andespil, nytårsfest med 

kaffebord, sketches og musik, og til 
f a s t e l a v n var der både fastelavnsfest for børn 
og fastelavnsridning for de voksne med efterfølgen-
de bal i forsamlingshuset. I udvalgene blev der des-
uden arbejdet med gymnastikopvisning, ansættelse 
af trænere, håndboldstævne m.m.
På generalforsamlingen i november 1951 blev det 
oplyst, at den aktive medlemsskare bestod af 78 
voksne og 66 børn, mens der var 171 passive med-
lemmer. På samme generalforsamling blev forenin-
gens love fra 1926 revideret.
I 1950’erne bestod gymnastikafdelingen typisk af 
5-6 hold (dame-, karle- og flere børnehold), mens 

Gennem mange år var showkampe i 
fodbold en del af sportsuge-programmet. 

Det var kampe med sognerådet, brugsbe-

styrelsen, forsamlingshusbestyrelsen, de 

lokale skoler osv. På dette foto fra 1956 ses 

sognerådets hold. (Privatfoto)

_____________________________

Bagerste række fra venstre: Kommu-
nekasserer Holger Nielsen, savskærer 
Hans Knudsen, proprietær Wedel 
Heinen, lærer Riber (Veflinge skole). 
Midterste række fra venstre: Husmand 
Frits Jørgensen, Gdr. Oluf Jensen, 
vejmand Jens Rasmussen, gdr. Henry 
Nielsen. Forreste række fra venstre:  
Lærer Fabricius (Stillebæk skole), sogne-
rådsformand Carl Rasmussen, gdr. Aksel 
Hansen (Privatfoto).
________________________________
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Da Veflinge i 1950 fik en sportsplads, kom der for alvor gang i 
håndboldspillet, som dengang var et udendørs boldspil. Idrætshal-
ler fandtes kun i de store byer. På billedet, der er fra ca. 1960, ses 
et hold Veflinge-drenge. Bagerste række fra venstre: Birger Chri-
stiansen, Preben Madsen, Tage Jørgensen, Egon Nielsen. Forreste 
række fra venstre: Carl Henrik Jeppesen, Mogens Nielsen, Erling 
Christiansen (privatfoto).

Håndboldherrer, ca. 1960. Bagerste række fra venstre: Ejnar Jen-
sen, Arne Klint, Carsten Larsen, Otto Hansen. Forreste række fra 
venstre:  Kaj Hansen, Otto Jensen, Svend Aage Jacobsen (privatfo-
to). 

Håndbolddamer, ca. 1960. Bagerste række fra venstre: Conny Chri-
stensen, Asta Kroer (m. datteren Lisbeth), Kirsten Nielsen, Grethe 
Christensen. Forreste række fra venstre: Jytte Jacobsen, Lis Solvej 
Hansen, Nelly Bredmose (privatfoto

Det ældste foto med håndboldspillere fra Veflinge er dette billede 
af et hold piger fra midt i 1950’erne. Eneste genkendte spiller på 
holdet er Margit Christiansen (forreste række til højre) (Privatfoto).

▲▲

▲

▲
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I 1949 kom fodbold med som idrætsgren i Vef-

linge G&IF, og i 1952 blev klubben optaget som 

medlem i FBU.

Fodboldhold (måske oldboys) fra begyndelsen af 
1960’erne? Bagerste række fra venstre: Erik Christensen, 
Børge Bau, Egon Jacobsen, Frederik Kroer, Viktor ???, 
Axel Vedel-Heinen. Midterste række fra venstre: Viggo 
”Sadelmager” Christiansen, Carl Aage Christensen, Gun-
nar Barrit. Forreste række fra venstre: Kjeld Poulsen, Aage 
”Tatol” Larsen, Otto Jensen (privatfoto).

Carl Aage Christensen var i mange år en af de bærende kræfter i 
Veflinge G&IF. Sidst i 1950’erne var han træner for dette drenge-
hold. Bagerste række fra venstre: Træner Carl Aage Christensen, 
Kurt Knudsen, Helge Jørgensen, Poul Andersen, Tage Jørgensen, 
Palle Riber. Midterste række fra venstre: Henning Olsen, Erling Chri-
stiansen, Ove ”Sander” Christiansen. Forreste række fra venstre: 
Gunnar Pedersen, Arne Klint, Ivan ? (privatfoto).

▲
▲

Fodboldhold fra ca. 1960. 
Bagerste række fra venstre: Jens Olsen, Arne???, Egon Jacobsen, Erik 
Hansen, Jørgen Madsen, Viggo ”Sadelmager” Christiansen. Forreste 
række fra venstre: Arne Nielsen, Harry Seemann, Carl Aage Christensen, 
Tage ”Smæk” Christensen, ???. Allerforrest  med bolden i hænderne sidder 
målmand Marius Jørgensen (privatfoto).

▲
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det ikke tydeligt fremgår 
af referaterne, hvor man-
ge håndboldhold der var 
i foreningen. Af sportsu-
geprogrammet for 1953 
fremgår det dog, at der 
blev spillet håndbold af 
både herre- og dame-
hold, og senere i 50’erne 
skrives der om håndbold-
hold i A- og B-rækkerne 
for både herrer og damer. 
Håndboldkampe på det 
tidspunkt blev typisk afvik-
let som stævner, hvor Veflin-
ge tilhørte DGI’s 3. hoved-
kreds. Stævnerne fandt sted 
i byer som Skamby, Otterup 
og Morud, men også Veflin-
ge lagde græs til stævner.
Fodbold var som nævnt ny sportsgren i 
Veflinge G&IFs regi, og i 1950 spillede de 
to oprettede seniorhold en række såkaldt 
private kampe (sikkert en slags trænings-
kampe) mod lokale modstandere. Samme 
år blev der i forbindelse med sportsugen 
også spillet en kamp mod Ejbys mellem-
rækkehold, hvor Veflinge-holdet var for-
stærket med spillere fra Bogense, Sær-
slev og Morud. Kampen endte 2-1 til 
Ejby. 
Allerede i efteråret 1950 optræder Vef-
linge dog også i egentlige turnerings-
kampe, og i foråret 1952 vandt såvel første- som an-
detholdet deres kreds. Først i november 1952 blev 
Veflinge dog optaget som ordinært medlem af Fyns 

Boldspil Union.
I årene efter faldt interessen for fod-
bold tilsyneladende lidt igen. Både i 
1954 og 1955 måtte man ”på grund 
af manglende interesse trække vo-
res B-hold ud af turneringen”, og 
i den sidste halvdel af 1950’erne 
omtales blot et enkelt seniorhold. 
I forbindelse med en ny struktur i 
FBU placeres dette hold i 1959 i 
serie 3. 

Badminton og bordtennis
I 1953 blev bordtennis efter flere 
tilløb også en lille del af idræt-
ten med eget udvalg, dog uden-
for bestyrelsen, og på samme 

måde blev der i 
1950’erne spillet 
badminton i for-
saml ingshuset . 
Da Helge Hansen 
i 1960 foreslog, at 
badminton også 
skulle have eget ud-
valg, blev det i før-
ste omgang afslået 
af formanden for 
bestyrelsen. Helge 
Hansen konkludere-
de derfor, at man så 
måtte danne en selv-
stændig badminton-

klub, og det fik straks formanden 
til at ændre mening. Dagen efter var badminton en 
del af Veflinge G&IF. 

Et hold gymnastik-drenge samlet foran 

forsamlingshuset, som indtil Veflinge skole 

blev indviet i 1964 blev brugt til gymnaster-

nes træning og opvisning. Til venstre ses 

drengenes leder, Hans Peter Chopart, som i 

mange år var engageret i Veflinges idrætsliv 

som aktiv gymnast, træner og leder (privat-

foto fra ca. 1950).

Vincent Riber (t.v.), Kresten Christensen og Holger Nielsen (t.h.) bakkede op om idrætsforeningen og var trofaste tilskuere på fodboldbanen (privatfoto).
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”Badmintonbanen i forsamlingshuset var alt for lille, 
og der var lavt til loftet”, husker Aksel Christensen, 
Lindevej, og det gav problemer med at klare sig, når 
spillerne optrådte på baner med de rette mål. Car-
sten Hansen, Lindebjerg Have, supplerer med op-
lysningen om, at banens baglinjer var malet nogle 
centimeter oppe på forsamlingshusets endevægge, 
hvilket fik gæstende spillere til at måbe noget. Men 
der blev faktisk spillet turneringskampe på banen i 
forsamlingshuset!
I 1961 omtales de to idrætsgrene 
som værende ”nylig underlagte”, 
og i begyndelsen af 1962 nævnes 
i et bestyrelsesreferat, at ”også 
bordtennis og badminton er slå-
et godt an.” I oversigten over 
bestyrelsens sammensætning i 
1962 optræder såvel badmin-
ton som bordtennis med egne 
udvalg på lige fod med gymna-
stik, fodbold og håndbold. Kaj 
Hansen, Havrekær, var på det 
tidspunkt med i bestyrelsen og 
kom i bordtennisudvalget, og 
han husker de noget primitive 
forhold for denne sportsgren. 
Der blev f.eks. på et tidspunkt spillet 
bordtennis på scenen i forsamlingshuset. 

Ny skole med stor gymnastiksal
I begyndelsen af 1960’erne var medlemstallet på 
omkring 100 aktive voksne, et halvt hundrede børn 
samt mere end 250 passive medlemmer. I 1964 fik 
de indendørs idrætsgrene som gymnastik og bad-
minton mærkbart bedre faciliteter med den store 

gymnastiksal, som var en del af den nye Veflinge 
Skole, der i 1964 blev indviet på Vedel Simonsens-
vej.
I gymnastiksalen mødtes blandt andet en gruppe iv-
rige badminton-børn, som senere skulle blive stam-
men på et divisionshold i 1980’erne. Gruppen talte 
spillere som Helle og Jens Ivan Ågård, søstrene Lene 
og Lisbeth Kroer, Niels Abildtrup, John Jacobsen og 
Carsten Hansen. Flere af dem var så talentfulde, at 
de af forældrene blev kørt til ugentlige fællestræ-

ninger i Glamsbjerg, lige-
som det blev nødvendigt 
at bruge Allesøhallen for 
at give spillerne træning på 
baner med rigtig loftshøjde.
Carsten Hansen husker, at 
Allesøhallens gulv dengang 
var belagt med en slags as-
falt, som satte sig på bad-
mintonskoene, så de sko 
måtte ikke bruges på gymna-
stiksalens nye, fine gulv.

Til fodbold i gummistøvler
I fodboldafdelingen optrådte 
i løbet af 60’erne også flere 
og flere hold. På seniorniveau 

blev der stil- let hold i både serie 3 og 4, og 
i ungdomsfodbold nævnes hold for både juniorer, 
drenge og puslinge. Dengang begyndte de fleste 
drenge først at spille fodbold i 10-års alderen og ud-
styret var ofte ganske spartansk.
”Jeg husker, at jeg til min første fodboldtræning 
mødte op i et par gummistøvler, og måske derfor 
blev jeg sat på mål”, fortæller Leif Nicolaisen, Hav-
rekær. Pladsen i målet forlod Leif Nicolaisen i øvrigt 

Hans Peter Chopart (t.v.) og Kaj Hansen 
har begge ydet et stort stykke arbejde for 
Veflinge G&IF, både som aktive og som 
ledere/trænere. Dette foto er fra ca. 1960 
(privatfoto)
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ikke siden, og gennem næsten alle de år, hvor Vef-
linge spillede i serie 1, var Leif en sikker ankermand 
– dog ikke i gummistøvler!
I slutningen af 60’erne var det bedste seniorhold 
oppe i serie 2, ligesom der flere år stilledes ynglin-
gehold.

Nye tider for håndboldspillerne
Håndbold var fortsat en udendørs sportsgren, men 
nye tider var på vej for håndboldspillerne. Således 
nævnes, at bestyrelsen i 1969 fik en henvendelse fra 
Morud om interessen for at leje sig ind i den hal, 
som var på tegnebrættet i nabobyen. ”To til tre ti-
mer om ugen, afhængig af prisen på lejen”, lød sva-
ret fra Veflinge G&IFs bestyrelse. Da Langesøhallen 
få år senere var en realitet, blev den benyttet af så-
vel håndbold- som badmintonspillere fra Veflinge.

Udlæg af egen lomme
Økonomisk var det trange tider for VGIF. I refera-
tet fra generalforsamlingen i 1953 bliver det således 
oplyst, at foreningen havde indtægter på 5.034,93 
kr. og udgifter på 5.053,19 kr. Kassebeholdningen 
var på 674,59 kr. Det blev ved samme lejlighed be-
sluttet at hæve kontingenterne, så voksne skulle be-
tale 5 kr. pr halvår, mens børn skulle betale 2 kr. pr 
halvår.
Kaj Hansen, Havrekær, husker, at han i 1958 blev 
valgt ind i bestyrelsen og udpeget til kasserer. Han 
overtog en kasse med den beholdning på ca. 37 kr., 
så da han få dage senere modtog en regning på 50 
kr., måtte han lægge ud af egen lomme.
At pengene var små viser også følgende lille be-
mærkning fra et bestyrelsesmøde, hvor ”nogle stak-
ler måtte tage disse fodboldtrøjer med hjem for at få 

Forsamlingshuset og Brugsforeningen stillede 

i fællesskab dette stærke hold til kamp mod 

Sognerådet ved sportsugen i 1956. Bagerste 

række fra venstre: Herman Hansen, brugsud-

deler Sørensen, Hans Marius Nielsen, Laurits 

Jørgensen, Johannes Olsen. Forreste række fra 

venstre: Herluf Møller, Harry Christensen, Carlo 

Andersen, Lautits Matiasen, Aage Larsen, Marius 

Eriksen (privatfoto).
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I sportsugen blev der i mange år spillet kampe mellem 

”gifte” og ”ugifte”. Dette foto er fra midten af 1950’erne, 

hvor de ”ugifte” er klar til kamp (privatfoto).
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dem repareret; der bliver nemlig ikke råd til at skaffe 
nye, for kassen fattes penge”.
I klubhuset klarede man sig åbenbart uden lys. I 
hvert fald indtil midten af 1950’erne, hvor der blev 
afviklet en jern-, klude- og papirindsamling, hvor 
overskuddet skulle bruges til lys i klubhuset.  Også 
på selve fodboldbanen kom der lidt lys. I 1963 blev 
der således bevilget 350 kr. til lysanlæg på den ene 
side af banen. 
Kontingentsatserne var i 1962 øget, så børn nu be-
talte 4 kr. pr halvår, mens voksne betalte 5 kr. for et 
års medlemskab + 2 kr. pr måned for hver idræts-
gren, som man deltog i.
At ”Familien Danmarks” økonomi gik frem i løbet af 
60’erne ses bl.a. af, at kontingenterne i fodboldaf-
delingen i 1968 var vokset til 120 kr. pr år for senio-
rer, mens ynglinge og juniorer skulle betale 72 kr., 
og drenge og puslinge kunne spille fodbold for 36 
kr. årligt.
I løbet af 1960’erne afviklede VGIF årligt en række 
baller og andespil, som betød, at økonomien bedre-
des. Det gav mulighed for en udvidelse af klubhuset, 
som i ny skikkelse blev indviet med reception, spis-
ning og bal d. 17. september 1966. Fra nu af kunne 
man f.eks. afvikle de årlige generalforsamlinger og 
andre møder i eget klubhus.

Ny struktur i foreningen
I november 1955 stillede formand Viggo Christi-
ansen på generalforsamlingen forslag om at dele 
foreningen i en boldklub og en gymnastikforening. 
Forslaget vandt dog ikke gehør i hverken bestyrel-
sen eller på den ekstraordinære generalforsamling, 
der blev afviklet kort efter. ”Det blev vedtaget med 
akklamation at fortsætte foreningen som hidtil.”
I 1968 blev der igen rejst debat om foreningens 

struktur. Badmintonafdelingen havde planer om at 
danne en selvstændig forening sammen med Søn-
dersø og Hårslev, men debatten på generalforsam-
lingen i april viste, at ”der var størst tilslutning til at 
bevare denne under foreningens rammer…”
I juli 1970 blev det drøftet, om foreningens forskelli-
ge idrætsgrene skulle udskilles. I første omgang blev 
tankerne droppet, men i løbet af efteråret må ideen 
alligevel have fænget, for på generalforsamlingen i 
november blev der fremsat forslag til en strukturæn-
dring. Set i lyset af, at Langesøhallen var på vej, blev 
det foreslået og vedtaget, at Veflinge G&IF skulle 
ophøre med at drive håndbold for spillere i junioral-
deren og opefter, mod at Vigerslev vedtog en tilsva-
rende ordning for fodbold. 
Forslaget blev vedtaget, men nogle måneder sene-
re viste det sig dog, at Vigerslev IF alligevel ville fort-
sætte med fodbold i deres klub, og det fik bestyrel-
sen i Veflinge G&IF til at ændre planer. ”Vi fortsætter 
med håndbold og fodbold som det hidtil har kørt”, 
fastslog bestyrelsen i december 1970.
En ny struktur for Veflinge G&IF lå dog fast. Der 
skulle nu vælges en selvstændig bestyrelse for hver 
enkelt afdeling i foreningen. Formændene for disse 
bestyrelser skulle så indtræde i en hovedbestyrelse, 
hvor der sad formand, kasserer og sekretær valgt på 
generalforsamlingen. ”Hovedbestyrelsen kommer i 
realiteten til at arbejde som en slags støtteforening 
såvel økonomisk som sportsligt, samt som forret-
ningsudvalg”, står der i referatet fra generalforsam-
lingen.
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Et hold små gymnaster på gulvet sammen med deres leder. 
Som det ses, var tilskuerne presset ud i hjørnerne og langs 
siderne af skolens gymnastiksal for at skabe lidt plads til 
gymnasterne (privatfoto).

I 1960’erne og 1970’erne dannede gymnastiksalen på Veflinge Skole 
rammen om den årlige gymnastikopvisning (privatfoto).

Gymnastikopvisning i forbindelse med sportsugen i 1982 
(privatfoto).

En af gymnastikafdelingens legendariske ledere, Dagny Krag An-
dersen (t.h.), i spidsen for dette hold gymnaster, som gav opvisning 
i forbindelse med sportsugen i 1981 (privatfoto).
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Selvstyrende afdelinger
Efter vedtagelsen af den nye struktur på generalfor-
samlingen i oktober 1970 var de enkelte afdelinger 
i VGIF stort set selvstyrende med egne bestyrelser 
og egen økonomi. Foreningens fire afdelinger var 
gymnastik, håndbold, fodbold og badminton, og i 
1972 kom en femte afdeling til, nemlig folkedans. 
Dertil kom en samlende hovedbestyrelse, som tog 
sig af de overordnede sager og opgaver. 
På de følgende sider omtales de enkelte afdelingers 
virke og aktiviteter derfor hver for sig.

Veflinge Gymnastik-  
og Idrætsforening 1971 – 2015

Ny struktur i begyndelsen af 1970’erne, hvor hånd-bold, fodbold, gymnastik og badminton blev selvstyrende afdelinger med egen økonomi.
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Foto: (Område Avisen Nordfyn 
foto, Søndersø & Omegns 

lokalhistoriske Arkiv)

(Privatfoto)

(Privatfoto)

Foto: (Område Avisen Nordfyn foto, Søndersø & Omegns lokalhistoriske Arkiv)
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Klubhuset udvides
Veflinge G&IFs hovedbestyrelse blev en slags ”pa-
raply” over foreningens øvrige afdelinger, og den 
skulle som nævnt primært tage sig af de overordne-
de sager og opgaver.
Blandt disse opgaver var kontakten til kommunen, 
når der f.eks. skulle søges om plantning af læbælter 
ved den nye fodboldbane, som var anlagt i 1971. 
Også ansættelse af folk til at passe ishus og rengø-
re klubhus var opgaver, der hørte under hovedbe-
styrelsen, og rigtig megen tid gik med at arrangere 
de mere end 20 andespil, som årligt blev afviklet i 
forsamlingshuset. Disse spil lagde i en årrække et 
solidt økonomisk fundament under foreningen. Bal-
ler i Langesøhallen flere gange om året og faste-
lavnsridning var i begyndelsen af 1970’erne også 
faste punkter på programmet. Det samme var dilet-
tant-forestillinger i forsamlingshuset.
I 1972 begyndte hovedbestyrelsen at arbejde med 
planer om opførelse af et nyt klubhus, som var an-
slået til at koste 300.000 kr. Projektet løb dog ind 
i modvind, da kommunen vedtog et byggestop. I 
1974 blev der bevilget 140.000 kr., og så gik arbej-

det med at støbe grund i gang. Lørdag, den 7. juni 
1975 var huset klar til indvielse med reception om 
eftermiddagen og aftenfest i forsamlingshuset.
Mange havde lagt fritidstimer i byggearbejdet, og 
det fik i øvrigt den konsekvens, at der for første og 
eneste gang siden 1950 ikke blev arrangeret sports-
uge i 1975.
Midt i 1970’erne lå det samlede medlemstal på cirka 
400, hvoraf lidt over halvdelen var børn under 18 
år. Størst var fodboldafdelingen med godt 100 med-
lemmer, mens håndbold, gymnastik og badminton 
alle havde mellem 75 og 100 medlemmer. Mindst 
var folkedanserafdelingen med 30-40 medlemmer.
Efter indvielsen af det nye klubhus fulgte et roligt 
år, hvor der dog blev tid til at vende ideen om et 
klubblad, ligesom det blev overvejet at indlemme 
volleyball som ny idrætsgren. Klubbladet blev hur-
tigt en realitet, mens der skulle gå en del år, før vol-
leyball blev en del af Veflinges idrætstilbud.

Veflingehallen indviet
Siden Langesøhallen i Morud blev taget i brug i 1972 
havde Veflinges håndbold- og badmintonspillere i 

Hovedbestyrelsen
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større eller mindre grad benyttet den hal, ligesom 
hovedbestyrelsen lejede hallen til afvikling af baller. 
Langesøhallen blev derfor hurtigt belagt så meget, 
at der i 1976 opstod rygter om, at Vigerslev IF var 
på vej med en ansøgning til kommunen om at måtte 
opføre endnu en hal. 
Da disse rygter nåede Veflinge, blev der hurtigt 
nedsat et udvalg, som skulle arbejde for, at den hal 
skulle bygges i Veflinge. I april 1977 blev der holdt 
møde med Søndersø Kommunes kulturudvalg, og 
kort efter blev der holdt stiftende generalforsamling 
for Veflingehallen.
Selve byggeriet kom dog først i gang et par år se-
nere, men i foråret 1980 stod Veflingehallen færdig. 
(Læs mere om Veflingehallen i et senere afsnit).
Selv om halbyggeriet formelt lå i hænderne på Vef-
lingehallens bestyrelse, satte arbejdet sit præg på 
Veflinge G&IFs dagligdag. En stor del af byggear-
bejdet blev udført af frivillige, som for manges ved-
kommende var de samme, som sideløbende med 
halbyggeriet skulle holde foreningen i gang.
Der var endda overskud til at starte en ny aktivitet i 
form af ”Onsdagsklub”, hvor børn og unge mødtes 

til film, diskotek m.m. Til gengæld blev fastelavns-
ridningen opgivet, da den gav underskud, og heller 
ikke andespillene var den store guldgrube længere. 
De fortsatte dog ind i 1980’erne, inden de blev af-
løst af årlige ”reklamespil”, som dog hurtigt døde 
ud. 
Også den lange tradition med en årlig dilettantfore-
stilling i forsamlingshuset forsvandt fra idrætsfor-
eningens program i midten af 1980’erne.
I 1981 indledtes til gengæld et samarbejde med an-
dre lokale foreninger om afvikling af juletræsfest for 
børn og voksne i den nye hal, og hallen blev også 
rammen om flere succesrige julefrokost-arrange-
menter i 1980’erne.
Et af foreningens store arrangementer, nemlig den 
årlige sportsuge, blev flyttet fra hovedforeningen 
og over i en af underafdelingerne, mens halbygge-
riet stod på i 1979-80. Fodboldafdelingen påtog sig 
opgaven med succes, og siden kom arrangementet 
ikke tilbage i hovedforeningens regi. På få år fik fod-
boldafdelingen i samarbejde med håndboldafdelin-
gen arbejdet sportsugen op til at give store over-
skud.
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I 1985 kiggede hovedbestyrelsen grundigt på den 
gamle fane, som i 1885 var blevet skænket til Vef-
linge Skytteforening. En ekspert fra Møntergården 
i Odense havde fanen til vurdering og kom med et 
bud på en restaurering. Den pris, som ikke fremgår 
af protokollen, anså hovedbestyrelsen dog for at 
være for høj, og i stedet blev det besluttet at place-
re fanen i et lukket skab i Veflingehallen. Det skete 
dog først i 1989.

Folkedans ud – bordtennis ind
I 1986 forlod folkedanserne Veflinge G&IF og dan-
nede egen forening. Til gengæld opstod tanker om 
at etablere en tennisbane i Veflinge, men den ide 
blev ikke til virkelighed.
I begyndelsen af 1990’erne optrådte bordtennis 
igen som selvstændig afdeling i Veflinge G&IF, men 
da bordtennisspillet aldrig for alvor fik tag i Veflin-
ge-borgerne, blev den afdeling nedlagt efter få år.
I det hele taget var den første halvdel af 1990’erne 
en svær periode for Veflinge G&IF. Forsøg med for-
årsfester blev aldrig en årelang succes, salg af jule-
træer lykkedes heller ikke specielt godt, og planer 
om i 1995 at markere 110 års jubilæet for grund-
læggelsen af Veflinge Skytteforening med en fore-
dragsaften om ”VGIF igennem tiderne” blev aldrig 
til noget. 
Året 1995 var i øvrigt tæt på at blive det allersidste i 
Veflinge G&IFs historie, da der måtte hele to ekstra-
ordinære generalforsamlinger til, før en ny formand 
kunne udpeges. Claus Loof blev valgt, og han skulle 
vise sig som en meget stabil formand, der blev hele 
17 år på den post.
Han og de øvrige medlemmer i hovedbestyrelsen fik 
i 1995 skabt en ny aktivitet, familie-orienteringsløb, 
som efter et par år blev til familiecykeltur. Den tur lå 

i næsten 20 år som en fast aktivitet i juni måned.
Året efter (1996) blev endnu en succesfuld nyhed 
præsenteret i form af et husstandsomdelt blad, hvor 
hovedbestyrelsen og alle afdelingerne informerer 
om aktiviteter og programmer for det kommende 
år, ligesom bladet rummer oversigter over bestyrel-
sesmedlemmer, trænere m.m.

Nye arbejdsopgaver
Efter årtusindskiftet er hovedbestyrelsens virke i hø-
jere og højere grad blevet af administrativ karakter. 
Der skal holdes øje med regler og love, så de øvrige 
afdelinger kan hjælpes og rådgives. I 2002 blev ek-
sempelvis ordet ”pædofili” aktuelt i alle idrætsklub-
ber, og det begreb fik VGIFs hovedbestyrelse i åre-
ne efter vendt på mange bestyrelsesmøder. Også 
kommunesammenlægningen med nye tilskudsreg-
ler m.m. har fyldt godt på møderne i de senere år.
Fra i 1970’erne at stå som arrangør af sportsuger, 
halballer, andespil, dilettantforestillinger og meget 
mere er hovedbestyrelsen nu de næsten 600 med-
lemmers garant for, at love og regler af enhver art er 
kendt stof i de enkelte afdelinger.
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Klubhuset fra 1950 (lille foto) blev udvidet flere 

gange i 1960’erne og 1970’erne. I 1980 stod den nye 

Veflingehal færdig, og den kunne rumme de mange 

håndbold- og badmintonspillere, som strømmede til. 

Også flere gymnastikhold (se foto) var så store,  

at hallen var et nødvendigt alternativ til skolens  

gymnastiksal (privatfotos).



44

Mange gode tilbud til alle aldre
Indvielsen af den nye Veflinge Skole i 1964 betød 
langt bedre forhold for gymnasterne i Veflinge G&IF. 
I skolens gymnastiksal var der god plads til såvel 
udøvere som redskaber. Umiddelbart gav det dog 
ikke den store effekt, hvad angår antallet af hold og 
gymnaster.  På generalforsamlingen i 1974 kunne 
udvalgsformanden således oplyse, at det ”går godt 
med fine hold af motionsdamer, piger og puslinge. 
Knap så godt for drenge og unge piger og meget 
dårligt med motionsherrer.”
I 1977 var det lykkedes at samle ikke færre end 60 
børn på et springhold, men omvendt måtte man 
grundet ledermangel opgive at etablere et hold for 
motionsdamer. Året efter var situationen lige om-
vendt med mange motionsdamer og kun få delta-
gere på børneholdene.

Sidst i 1970’erne kom et ”Mor-barn”-hold for første 
gang på programmet – dog uden den store søg-
ning – og først i begyndelsen af 1980’erne var der 
så mange mødre, der fandt det interessant at gå til 

gymnastik med småbørnene, at holdet kunne etab-
leres. I samme periode var der også fin søgning til et 
hold af jazzpiger, så i 1983 kunne gymnastikafdelin-
gen skilte med et medlemstal på cirka 150.
Gennem 1980’erne forsøgte afdelingen sig med 
fællestræninger i gymnastiksalen, nogle år med fin 
tilslutning, andre år uden den store succes. 
I 1989 blev en ide med gymnastik for pensionister 
afprøvet, og det endda med økonomisk støtte i 
form af 5000,- kr. fra Kulturministeriet.  Initiativet 
blev godt modtaget blandt byens ældre borgere, 
og lige siden har der hver tirsdag formiddag været 
”morgengymnastik”.
Året efter (1990) blev tidens store dille, Aerobic, 
også introduceret i Veflinge, og det løftede straks 
medlemstallet mærkbart. På generalforsamlingen i 
1991 kunne der således berettes om et aerobic-hold 

Gymnastik

Gymnastikafdelingen har udvist mange 
initiativer for at trække nye gymnaster 
til (Kilde: OmrådeAvisen Nordfyn).



45

med hele 55 deltagere, og i samme sæson blev et 
hold med titlen ”Krop og konditræning” præsente-
ret.
Op gennem 1990’erne blev antallet af hold lang-
somt øget. I oversigten for sæson 1998/99 var der 
således 10 hold, hvoraf halvdelen var børnehold 

med fantasifulde navne som ”Lopperne”, ”Krudtug-
lerne”, ”Krummerne”, ”Spirillerne” og ”Græshop-
perne”. Mange børn blev sikkert tiltrukket af de fine 
muligheder for springgymnastik, da der ved hjælp af 
sponsorater og kommunetilskud blev indkøbt bl.a. 
air-track og mange bløde nedspringsmåtter.

Mor-far-barn-gymnastik  har siden begyndelsen af 1980’erne været 
på programmet (privatfoto).

I 1980’erne var der ofte 25-30 gymnaster på dameholdet (privat-
foto).

Mange hundrede børn har gennem årene gået til 
gymnastik i Veflinge (privatfoto).

I 1981 gav disse gymnaster opvisning i forbindelse 
med sportsugen (privatfoto).
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I år 2000 kom et motionsher-
re-hold igen på plakaten efter 
mange års pause. Efter et par år 
lukkede holdet dog for atter at 
genopstå i 2004.
Fra 2005 og nogle år frem var stav-
gang en populær aktivitet, som 
også fandt plads i VGIFs gymna-
stikafdeling. 
I det hele taget har de seneste 10 
år budt på mange nye initiativer i 
gymnastikafdelingen. Pilates og 
hold med store bolde er startet, 
sideløbende med at spinning og 
cykling er blevet populære disci-
pliner. Gruppen af cyklister/cy-
kelryttere er nu så stor, at der er 
dannet en selvstændig afdeling, 
”Team Nordfyn”, under gymna-
stikafdelingen.
Også standarddans og linedan-
ce var i årene omkring 2010 
med til at trække medlemmer 
til gymnastikafdelingen, og 
et enkelt år var zumba ved at 
sprænge alle rammer med 45 
deltagere.

”Mange gode tilbud til alle aldre” 
kunne formanden berette på generalforsamlingen i 
2009, hvor medlemstallet havde rundet de 200.
Afdelingsbestyrelsen hvilede dog ikke på laurbær-
rene, men fortsatte rækken af nye tilbud i årene ef-
ter. Parkour, løbetræning og karate kom til i 2012 
og sendte medlemstallet op over 300, og siden 
er programmet udvidet med boksning, bodyfit og 
dancefitness.
Til glæde for både voksne og børn har afdelingen 

God motion og samtidig en konkurrencesport, 

som kastede DM-medaljer af sig i foråret 2015. 

Guld til Christian Enggaard (t.h.) og bronze til 

Andreas Aaby Christensen (privatfoto).

Gymnaster og håndboldspillere var mødt talstærkt fra 
for at danne spalier, da to af Veflinge G&IFs trofaste 
medlemmer, Jette og Henning Langelund, blev gift 
(privatfoto).

_____________________

Gymnastikafdelingens 
medlemstal er vokset 
og vokset indenfor de 
seneste 10-15 år, hvor 
mange nye discipliner 
er kommet til. Blandt de 
nye tilbud er karate, som 
hurtigt er blevet en po-
pulær aktivitet for både 
børn og voksne. 

_____________________
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for nylig indført en såkaldt Flex-ordning, hvor de til-
meldte mod et lidt højere kontingent kan deltage på 
flere af gymnastikafdelingens hold i ugens løb.

Årets højdepunkt
For gymnastikafdelingen er sæsonens højdepunkt 
den årlige opvisning, hvor vinterens arbejde præ-
senteres for publikum. De første oplysninger om 
gymnastikopvisning i Veflinge stammer helt tilbage 
fra ca. år 1900, hvor skytteforeningens medlemmer 
dyrkede gymnastik og viste færdighederne frem ved 
en ”præsentation”. Siden da har der været afviklet 
talrige opvisninger, og siden starten af 1920’erne har 
der næppe været en sæson, som ikke er afsluttet på 
denne måde. Først i forsamlingshuset (eller uden-
dørs hvis vejret tillod), siden i skolens gymnastiksal, 
og fra 1980 har Veflingehallen dannet rammen om 
den årlige opvisning. Ganske imponerende er det 
faktisk, at det er lykkedes at holde denne tradition 
i hævd i en form, som stort set ikke har ændret sig. 
At gymnastikopvisningerne stadig har tag i folk viser 
publikumstal på over 200, som gymnastikafdelingen 
år efter år kan præsentere.

Ved siden af den lokale opvisning har mange hold 
gennem årene deltaget i opvisninger udenbys, li-
gesom en række gæstehold har været inviteret til 
Veflinge.

God økonomi
Økonomisk har gymnastikafdelingen gennem alle 
årene holdt skindet på næsen. Der har været regn-
skaber, hvor kassebeholdningen har været lille, og 
der har været udvist mange initiativer for at skrabe 
penge sammen for at supplere kontingentindbeta-
lingerne. Blandt andet kan nævnes, at afdelingen i 
flere år har stået for uddeling af sognets kirkeblad.
De mange hold har brug for udstyr og redskaber, og 
ved de helt store investeringer har gymnastikafde-
lingen ofte haft held og dygtighed til at finde lokale 
sponsorer.
Indenfor de allerseneste år er gymnastikafdelingen 
sammen med badmintonafdelingen atter kommet 
med i arbejdet omkring sportsugen, hvilket naturlig-
vis kan ses på regnskabets indtægtsside.

_____________________

Til venstre viser Andy 
Nør Nielsen evner på sin 
mountainbike, og til højre 
slapper en gruppe cykel-
ryttere af efter en træning-
stur. Cykling er i de sene-
ste år blevet en populær 
disciplin i gymnastikafde-
lingen (privatfotos).

_____________________
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Håndbold rykker indendørs
I begyndelsen af 1970’erne var håndbold i Veflinge 
stadig et udendørs spil, som foregik om sommeren 
på sportspladsens græstæppe. Skulle der spilles 
håndbold om vinteren, krævede det en sportshal, 
og dem fandtes der stort set ingen af i landområder-
ne på den tid. Den nærmeste lå i Allesø, og den blev 
da også i et vist omfang benyttet af seniorspillere 
fra Veflinge, som kørte dertil – ofte sammen med 
spillere fra Morud.
I slutningen af 1972 blev Langesøhallen i Morud ind-
viet, og det gjorde det naturligvis lettere at dyrke 
den indendørs håndbold, men en dyr leje afholdt 
Veflinges håndboldafdeling fra at lægge beslag på 
ret mange timer i hallen.
Den udendørs håndbold blev typisk afviklet som 
stævner hen over sommeren, og ved hvert enkelt 
stævne blev der spillet adskillige kampe og uddelt 
pokaler til vinderholdene i de forskellige rækker. I 
1974 havde Veflinge et stærkt drengehold, som 

vandt hovedkredsen og fire pokaler, og året efter 
blev et hold mini-puslinge fynsmestre.
Den sidste halvdel af 1970’erne var håndboldafde-
lingen præget af mangel på ledere. I 1977 var det 
ligefrem nødvendigt at pålægge hovedbestyrelen at 
finde et håndboldudvalg, og i 1978 er der i proto-
kollen noteret, at håndbold ”har stadig ingen for-
mand, men de vil prøve at sende seddel med hjem 
til forældrene til spillerne.” Den noget vigende inte-
resse smittede naturligvis af på antallet af hold. På 
generalforsamlingen i november 1978 kunne udval-
get således oplyse, at ”der har været mange børn 
og ét motionshold”. 
I 1979 kom der dog mere gang i håndboldafdelin-
gen. Der blev fx startet ”månedligt arrangement 
med hygge- og kammeratligt samvær for at prøve 
at få flere med. Planlægger større aktivitet, herunder 
trænere på kursus.” 
Medlemstallet nåede op på 70, og der blev ansøgt 
om fire mål og seks net hos kommunen. Af træ-

Håndbold
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ningsoversigten for mandag fremgår, at minipiger, 
småpiger og piger træner fra kl. 18 til 19, mens 
dame junior, herre junior, dame ynglinge og oldgirls 
træner fra kl. 19 til 20. Om tirsdagen var der træning 
for minipuslinge, puslinge og drenge.

Ny hal kunne mærkes
I 1980 blev mulighederne for at spille håndbold i 
Veflinge mærkbart bedre med Veflingehallens ind-
vielse. 
Medlemstallet nåede hurtigt op på ca. 125, og en 
halv snes hold blev tilmeldt de indendørs turnerin-

I begyndelsen af 2000-tallet begyndte Veflinge/Moruds håndboldherrer for alvor at røre på sig, og få år senere var holdet at finde i 
Fynsserien (Kilde: OmrådeAvisen Nordfyn, april 2001).
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ger. Der blev hurtigt pladsmangel i hallen, men da 
det lykkedes at overtage en time fra Hårslev, blev 
der også plads til oldboys og motionsherrer. 
Allerede i foråret 1981 kunne Veflinges håndbold-
afdeling glæde sig over, at Dame A i serie 4 havde 
sikret sig oprykning, ligesom holdet var blevet Fyns-
mestre. Også klubbens herre seniorhold rykkede op 
via en andenplads i rækken.
Sommerhåndbolden havde nu især tag i pige- og 
damespillere. Otte hold var tilmeldt i 1981, og det 
resulterede i flere første- og andenpladser. Inden-
dørssæsonen i efteråret 1981 blev indledt med kom-
munemesterskaber i Veflingehallen, og af 15 mulige 
pokaler hjemtog Veflinge G&IF de fem. 

Håndboldspillet havde for alvor fået tag i lokalbe-
folkningen. Afdelingen kunne i 1982 skilte med en 
belægning på 18 spillere pr. træningstime, og da 
sæsonen 1982/83 var slut, kunne det føres til pro-
tokols, at ”alle hold var pænt placeret på anden-, 
tredje- og fjerdepladser.”
Økonomisk var de mange hold (og deraf følgende 
udgifter til mange haltimer) til gengæld en tung 
byrde for håndboldafdelingen. Budgettet for sæ-
son 1983/84 udviste således udgifter på 48.000 kr. 
og indtægter på 38.000 kr. De manglende 10.000 
kr. skulle findes via diverse spil og lotterier samt i 
sportsugen, som håndbold- og fodboldafdelingen i 
fællesskab stod for.

Veflinge/Moruds stærke dame yngli ngehold i sæson 

1997/98. Bagerste række fra venstre: Helle Christensen, Ca-

milla Nielsen, Pia Christensen, Rikke Christensen. Midterste 

række fra venstre: Træner Claus Loof, Maria Hartung, Janne 

Larsen. Forreste række fra venstre: Henriette Rasmussen, 

Mette Høj Andersen, Stine Andersen (privatfoto).
Jørgen Mårtensen var i 1970’erne og 1980’erne fast mand 
på Veflinges fodboldhold i serie 1. Siden blev han træner og 
omdrejningspunkt for håndboldherrerne i Veflinge/Morud, da 
holdet i begyndelsen af 2000-tallene satte kurs mod Fyns-
serien (Område Avisen Nordfyn foto, Søndersø & Omegns 
Lokalhistoriske Arkiv).

▲
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Sportsligt blev sæson 83/84 fin, da damernes før-
stehold rykkede op i serie 2 og 
vandt OAG-cuppen, og herre-
holdet fulgte op med oprykning 
til serie 3.
I 1986 oplevede håndbolden et 
foreløbigt højdepunkt med 125 
spillere, hvoraf ikke færre end 
28 var minispillere. Sommer-
håndbolden fortsatte for man-
ge holds vedkommende, men 
i sommeren 1987 oplevede 
man, at næsten ingen børne-
hold var tilmeldt O.A.G.-tur-
neringen. Derfor ingen kampe 
for børnehåndboldspillerne. 
Sommerhåndbolden fortsat-
te dog for nedsat kraft i åre-
ne efter. I 1990’erne deltog 
et mix-hold (hold med både 
herrer og damer) således fle-
re gange ved DM-stævner, 
ligesom også damehold, 
dame juniorhold og oldboy-
shold var ”på græs”. 
Indenfor de seneste år er 
den udendørs håndbold 
dukket op igen i form af 
strandhåndbold. I 2006 var 
således to hold fra Veflinge/
Morud tilmeldt.

Samarbejde med Vigerslev
I optakten til sæson 1987/88 trænede damespiller-
ne med dameholdet i Vigerslev, ligesom der blev 
gjort tilnærmelser til Hårslev. Noget formelt samar-

bejde blev det dog endnu ikke til. 
I 1992 rykkede dameholdet for 
første gang op i serie 1, mens her-
rernes førstehold lå i serie 2.  
Sådan var situationen også i 1997, 
men klubmæssigt var der sket for-
andringer, eftersom Veflinge og Vi-
gerslev i sæson 1994/95 oprettede 
holdfællesskab de to klubber imel-
lem. Først på seniorplan, men alle-
rede året efter var dette holdfælles-
skab udvidet til at omfatte alle hold 
på nær mini-spillerne.
På ungdomssiden gav samarbejdet 
hurtigt resultat, eftersom det alle-
rede i sæson 1998/99 lykkedes at 
få et herre ynglinge-hold op i Elite-
rækken. Få år senere fulgte et her-
re juniorhold op ved i 2003 at vinde 
Fynsmesterskabet og derfor deltog i 
den kommunale påskønnelse på råd-
huset i Søndersø.
I det hele taget var der optimisme 
at spore i håndboldafdelingen i åre-
ne omkring årtusindskiftet. I et refe-
rat fra 2003 noteres det således, at 
”samarbejdet med Morud går bedre 
end længe”.

Magtfaktor på Nordfyn
På seniorsiden var damerne først til at 

udnytte den bredere spillertrup som samarbejdet 
med Morud gav.
I sæson 2001/02 rykkede dameholdet op i Fyns-
serien, hvor holdet blev indtil en 10. plads i sæson 
2004/05 sendte damerne tilbage i serie 1.
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I de samme år kæmpede herrerne først for at redde 
livet i serie 2, men i foråret 2006 rykkede herrehol-
det op i serie 1 efter mange oprykningskampe. To år 
senere vandt holdet rækken i serie 1 og blev Fyns-
mestre efter finalesejr over SUS Nyborg. ”Opryknin-
gen blev sikret i Korinth-hallen, hvor champagnen 
sprang så livligt, at jeg bagefter måtte bruge en 
times tid på at rense loftet i omklædningsrummet.  
Og i finalen om Fynsmesterskabet mod SUS Nyborg 
spillede holdet det flotteste håndbold nogensinde 
og vandt med en halv snes mål”, husker holdleder 
Leif Nicolaisen.
Holdet var således klar til nye udfordringer i Fyns-

serien, og i 2009/10 var også dameholdet tilbage i 
Fynsserien. HF Veflinge/Morud var virkelig en magt-
faktor i nordfynsk håndbold i de år.
Sideløbende vandt et drengehold i 2007 deres ræk-
ke og blev siden Fynsmestre, men ellers begyndte 
det at tynde ud i ungdomsspillerne. Der blev arran-
geret både håndboldkaravane og håndboldskole for 
at tiltrække nye ungdomsspillere, men den helt sto-
re effekt havde disse arrangementer dog ikke, efter-
som håndboldafdelingen på generalforsamlingen 
i foråret 2011 kun kunne indberette i alt 53 aktive 
spillere.
Sportsligt gik både herrer og damer et skridt bag-

Indtil idrætshallerne begyndte at skyde op i 

1970’erne var håndbold et udendørs boldspil  

 (privatfoto).

En gruppe unge håndboldspillere til bryllup ved Langesø Kapel, da deres træner blev gift  (privatfoto).
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læns i 2011. I et forsøg på at vende den sportslige 
udvikling dannede Veflinge/Moruds damer i sæso-
nen 2013/14 holdfællesskab med Søndersø IF, men 
dette samarbejde blev opgivet igen efter blot en 
enkelt sæson.  
I foråret 2015 stillede Veflinge/Morud igen eget da-
mehold, der nu spillede i serie 2, mens herreholdet 
var rutsjet ned i serie 3.
På ungdomssiden kunne håndboldafdelingen dog 
glæde sig over for første gang at være repræsente-
ret i divisionshåndbold, da et U18-herrehold i foråret 
2015 spillede i 2. division.

Kamp for god økonomi
Økonomisk fik håndboldafdelingen også nogle rut-
sjeture i årene fra 1980 og fremefter. Flotte overskud 
fra sportsuger og diskoteker gav i 1980’erne og 
90’erne store sorte tal i bankbøgerne, men med den 
sportslige succes fulgte også øgede udgifter til bl.a. 
trænere, så i de seneste år har det igen været en 
kamp at få de økonomiske ender til at nå sammen.

Håndbolddamer sæson 1983. Bagerste række fra venstre: Lone Andresen, Joan Jensen, Hanne Pedersen, Bente Nicolaisen,  Su-
sanne Hansen, Pia Madsen, Anne Grete Dilling. Forreste række fra venstre: Ina Poulsen, Heidi Christiansen, Lsbeth Kroer  
(privatfoto).

▲
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Fra serie 3 til serie 1
I begyndelsen af 1970’erne spillede Veflinge G&IFs 
to seniorhold i henholdsvis serie 3 og serie 4, men i 
1971 lykkedes det at bringe førsteholdet op i serie 
2, og året efter fulgte andetholdet op med opryk-
ning til serie 3.
Efter blot to år i serie 2 tog førsteholdet i 1973 end-
nu et skridt opad. Henning Sørensen, der i en årræk-
ke spillede divisionsfodbold i B1913, vendte tilbage 
til sin gamle klub, og med ham som træner lagde 
Veflinge sig blandt topholdene. Kravet inden sæ-
sonens sidste fire kampe var dog maksimumpoint, 
og da det lykkedes, vandt holdet sin kreds og var 
klar til fodbold i serie 1 i 1974. Den sidste kamp i 
sæson 1973 var i øvrigt en topkamp mod Brænde-
kilde (senere BBB), og den vandt Veflinge med 2-1. 
Få år senere, da de to hold begge lå i serie 1, var 
det BBBs tur til at ”snyde” Veflinge for oprykning til 
Fynsserien. Mere om det senere.
I serie 1 fik Veflinge en fin debut med sejre på bl.a. 
4-1 og 6-1 og lå efter de første runder på en første-
plads. Længere henne i sæsonen gled Veflinge dog 

lidt ned i tabellen og sluttede på en fjerdeplads, 
men grunden var lagt for de 13 år i træk, hvor Veflin-
ge spillede i serie 1.

Større klubhus
I bestyrelsesreferater fra de år overskygges de 
sportslige præstationer dog af kampen for at skabe 
bedre rammer for spillerne. Der blev afholdt møde 
med kæmner Jørgensen om nye brusere og større 
varmtvandsbeholder, og der blev sendt ønskesedler 
til kommunen om fliser og klinker i bade- og om-
klædningsrum, tapetsering af opholdsrum og ud-
vendig belægning med cementfliser. Også et nyt 
(eller udvidet) klubhus var på tale i de år, men i før-
ste omgang spiste kommunalbestyrelsen Veflinge 
G&IF af med at bevilge 10.000 kr. til et nyt lysanlæg. 
I efteråret 1974 blev der dog bevilget 140.000 kr. til 
klubhusbyggeri og arbejdet med at støbe grunden 
gik straks i gang. Allerede et halvt år senere var byg-
geriet færdigt, og det udvidede klubhus blev indviet 
med reception og fest i forsamlingshuset.
At der var brug for større rammer understreges af, at 

Fodbold
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fodboldafdelingen på generalforsamlingen i efter-
året 1974 kunne berette om hele 10 turneringshold 
og mange ungdomsspillere.
I 1976 var der i alt 125 spillere fordelt på syv hold 
i FBUs turneringer og to hold i privatturnering, og 
i 1977 blev der tilmeldt tre seniorhold samt ung-
domshold i rækkerne for ynglinge, juniorer, drenge, 
puslinge, minipuslinge og ”lagkage-spillere”. Også 
et oldboyshold stillede op i Veflinges røde trøjer, og 
apropos spilletøj så var det nu blevet almindeligt 
at søge lokale firmaer om sponsorater. I de år gav 
Knud Grønt og Tømrergården således trøjer til se-
niorholdene, mens drengene spillede i trøjer, som 
Aksel Stenvang (Egehøj  Champignon) og Tuborg 
havde sponsoreret.
Også den indendørs fodbold var ved at vinde ind-
pas i fodboldafdelingen. I 1976 var et herrehold fra 
Veflinge således i mesterrækken, ligesom afdelin-
gen afviklede et indendørs stævne i Langesøhallen. 

”Der blev vist god sport, men der var ingen penge 
at tjene”, oplyste formanden senere på generalfor-
samlingen.

Tæt på Fynsserien
Sidst i 1970’erne var Veflinges førstehold fortsat at 
finde i serie 1, og i både 1978 og 1979 var det end-
da tæt på oprykning til Fynsserien. I 1978 lignede 
det ellers længe nedrykning for Veflinge-holdet, 
men en serie på 10 sejre i træk bragte holdet med 
helt frem i toppen. I fodboldkredse tales der sta-
dig om en spændende topkamp mod Bolbro, som 
førte med 2-0, men Veflinge kom godt tilbage og 
fik udlignet til 2-2. Kort før tid lykkedes det endda 
Veflinge at score sejrsmålet, da Mogens Rasmussen 
kastede sig frem og headede et indlæg fra Carsten 
Hansen ind i målhjørnet. En oprykning blev det dog 
ikke til i den sæson, for i sæsonens allersidste kamp 
tabte holdet med 2-0 til BBB. Uafgjort var nok for 

I 1973 rykkede  

Veflinges første
-

hold op i serie 1
.

Bagerste række fra venstre: Poul Andersen, Mogens Rasmussen, Carsten Hansen, Leif Knudsen, 
Hans Back og holdleder Egon Jacobsen. Midterste række fra venstre: spillende træner Henning Sø-
rensen, Jørgen Mårtensen og Erik Andersen. Forreste række fra venstre: Niels Abildtrup, Mogens 
Christensen, Leif Nicolaisen og Erik Larsen (privatfoto).

▲



56

Veflinge og indtil kort før tid stod der 0-0, men så 
scorede den odenseanske forstadsklub to hurtige 
mål og snuppede andenpladsen og oprykningen for 
næsen af Veflinge.
Heller ikke i 1979 blev det til oprykning, da holdet 
igen sluttede på en tredjeplads, og også i den sæ-
son var der spænding til det allersidste. Inden sidste 
runde lå nordfynboerne på andenpladsen, som ville 
udløse oprykningskampe mod nummer to fra den 
anden kreds, men et nederlag på 3-0 til Hårby be-
tød, at Veflinge blev overhalet af Glamsbjerg.

Dameholdet kunne
Også for damefodbold var der succes i årene om-
kring 1980. I efteråret ’80 sikrede damerne sig op-
rykning til serie 1 og var samtidig i finalen om Fyns-
mesterskabet i serie 2. Her blev det dog til nederlag 
mod Ringe. Allerede to år senere (1982) rykkede 
dameholdet op i Fynsserien. Opholdet i den række 
blev dog kun på én sæson, og i 1984 var interessen 
dalet så meget, at holdet helt måtte trækkes.
I 1981 fik herrernes førstehold i serie 1 en forrygen-

de start og lå på førstepladsen ved sommerpausen. 
Efteråret gik dog mindre godt, så holdet endte på 
en samlet fjerdeplads. Andetholdet i serie 3 sluttede 
midt i rækken efter et flot efterår med mange sejre, 
mens tredjeholdet i serie 4 rykkede ned i den nyop-
rettede serie 5. 
Fra sæsonen 1982 huskes bl.a. en kamp på udebane 
mod Odense KFUM, som førte med hele 4-0 ved 
pausen efter sløset forsvarsspil af Veflinge. I 2. halv-
leg viste Veflinge en helt anden kampgejst og sco-
rede ikke færre end syv mål, og kunne således køre 
hjem med en sejr på 7-4! I den periode spillede i 
øvrigt alle fire brødre Nicolaisen (Leif, Kurt, Sten og 
John) på førsteholdet. Ganske usædvanligt med fire 
brødre på samme hold.
At der var gang i fodboldafdelingen i begyndelsen 
af 1980’erne afsløres af, at der i 1983 var tilmeldt fire 
seniorhold, fem ungdomshold for drenge, to dame-
seniorhold og et dame juniorhold. Alt i alt ca. 150 
spillere.
Sideløbende med udfoldelserne på grønsværen ar-
rangerede fodboldafdelingen fodboldture til såvel 

13 sæsoner blev det til i serie 1, og 
sidst i 1970’erne var holdet et par 
sæsoner tæt på oprykning til Fynsse-
rien. Dette billede er fra begyndelsen 
af 1980’erne. I bagerste række fra 
venstre ses Finn Andersen, Kent Sten-
vang, Sten Nicolaisen, John Iversen, 
Jens Rasmussen og holdleder Jørgen 
Nielsen. Midterste række fra venstre: 
Poul Nielsen, spillende træner Preben 
Bergholdt og Knud Pedersen. Forreste 
række fra venstre: Bjarne Schaldemo-
se, ? Jens Jørgensen, Niels Abildtrup 
og Keld Schmidt (privatfoto).

▲ ▲
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København (landskamp) som Hamborg (bundesliga-
kampe), ligesom der gik megen tid med at afvikle 
diskoteker, sportsuge m.m.
I 1985 var Veflinges bedste herrehold stadig at finde 
i serie 1, hvor den nye lokale træner, Finn Andersen, 
bragte holdet frem til en syvendeplads. I foråret hav-
de det ellers set skidt ud, men en serie på 10 kampe 
uden nederlag fik holdet væk fra bundpladserne. 
Også andetholdet i serie 3 blev hængende i rækken, 
mens tredjeholdet i serie 4 måtte en række ned.
Året efter (1986) gik den imidlertid ikke længere. Ef-
ter 13 sæsoner i serie 1 måtte førsteholdet en række 
ned, og også andetholdet indtog en bundplads med 
nedrykning til følge. Tredjeholdet vandt til gengæld 
sin serie 5-række og rykkede op, mens fjerdeholdet 
blev nummer fire i serie 5.
Efter et par år med førsteholdet i serie 2 dumpe-
de holdet i 1989 yderligere en række ned til serie 
3, hvor holdet lå indtil midten af 1990’erne. I 1995 
vendte holdet tilbage til serie 2, og i samme periode 
vendte også damefodbold tilbage i Veflinge (i sam-
arbejde med Vigerslev). 

I det hele taget var bredden fortsat stor med tre se-
niorhold, to oldboyshold, et damehold og otte ung-
domshold. Ligesom det var tilfældet med damehol-
det søgte også drengeholdet udenfor bygrænsen 
for at skabe et slagkraftigt hold. Først blev Hårslev 
inddraget og siden var også Vigerslev med i et sam-
arbejde, der strakte sig over adskillige år, indtil spil-
lerne nåede senioralderen.

Økonomi i fin form
Mens der ikke var topplaceringer til fodboldholdene 
i slutningen af 1980’erne og op gennem 1990’erne, 
så var der til gengæld økonomiske topplaceringer 
til fodboldafdelingen i disse år. Sportsugen rundede 
omsætninger over den kvarte million kr. med flot-
te overskud til følge, og i samme periode voksede 
det årlige indendørs stævne for ungdomshold sig så 
stort, at det kneb alvorligt med plads til de mange 
kampe. Mere end 140 hold var tilmeldte de år, hvor 
det gik allerbedst, og hvor Veflinge Cup var blandt 
Fyns største indendørs stævner.
Sideløbende blev der over flere år arbejdet på at få 

I 1982 rykkede Veflinges fodboldda-
mer op i Fynsserien. Bagerste række 
fra venstre: Træner Sten Nicolaisen, 
Marianne Hansen, Inge Andersen, 
Ruth Christensen, Dorthe Kristensen, 
Birgitte Madsen, Mette Iversen, hold-
leder Jørgen Hansen. Forreste række 
fra venstre: Ina Poulsen, Tove Hansen, 
Ulla Schaldemose, Susie Rasmussen, 
Gitte Reinholdt, Lene Andersen, Helle 
Sørensen, Anette Pedersen. Nederste 
venstre og højre hjørne: Marianne 
Møller Rasmussen og Bente Nicolais-
en (privatfoto).

I 1974 debuterede 
Veflinge i serie 1 med 
Finn Andersen på hol-
det, og da holdet 13 år 
senere rykkede ned var 
Finn Andersen stadig 
med, nu som spillende 
træner. Siden har Finn 
Andersen i mange 
perioder været træner 
for såvel ungdoms- som 
seniorhold i Veflinge 
G&IF (privatfoto).

▲
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kommunen med til at investere i jord, så fod-
boldbanen lige bag Veflingehallen igen kunne 
nå en størrelse, så der kunne spilles 11-mands-
fodbold på den. I det hele taget blev 
der kæmpet noget med 
baneforholdene i de år, da 
den ”nye” opvisningsbane 
led under dårlig dræning 
og ofte stod mere eller 
mindre under vand. I 1996 
spillede også en hård vin-
ter med og gjorde banerne 
så umulige, at seniorspiller-
ne søgte til en ridehal for at 
få rørt en fodbold.

I historiebogen
I de første år af 2000-talle-
ne lå Veflinges førstehold 
i serie 3, så da FBU i 2001 
for første gang afviklede en 
pokalturnering kun for klub-
ber med hold i serie 3, 4 og 
5 var Veflinge med. Holdet gjorde det rigtig godt 
og skrev sig ind i FBUs historiebøger som den aller-
første vinder af den turnering. Finalen mod Skamby 
blev vundet med 5-0.
Pokaltriumfen blev gentaget to år senere, hvor Vef-
linge i finalen besejrede midtfynske VB 90 med 3-2. 
I samme sæson var holdet ganske tæt på oprykning, 
men en oprykningskamp mod Vindinge blev tabt. 
Måske fordi pokalkampene havde slidt på spillerne. 
I 2004 lykkedes det så endelig at komme op i serie 
2 igen, da det blev til samlet sejr på 6-3 over Mun-
kebo i to oprykningskampe.
Omkring samme tid blev Veflinge den måske la-

vest rangerende klub med 
egen overdækkede tribu-
ne. Overskuddet fra det 
såkaldte ”ølskur”, som en 
flok ihærdige frivillige åb-
nede ved hver hjemme-
kamp, var vokset sig så 
stort, at der var råd til at 
opføre denne tribune med 
plads til et halvt hundrede 

tilskuere. Herfra kunne de se førsteholdet føre sig 
frem i serie 2 i 2005, mens andet- og tredjeholdene 
lå i serie 3 og 4. Samtidig var klubben repræsente-
ret i stort set samtlige årgange i ungdomsfodbold 
for både drenge og piger, ligesom der fortsat blev 
spillet dame- og oldboys fodbold.
Førsteholdet bevarede pladsen i serie 2 indtil 2009, 
hvor holdet var tilbage i serie 3, og i 2011 og 2012 
blev et foreløbigt lavpunkt nået, da holdet lå i serie 
4, og faktisk var det eneste seniorhold for herrer i 
klubben. I de sidste par sæsoner er det dog igen 
gået fremad med to seniorhold i henholdsvis serie 3 
og serie 4 el. 5.

Ungdomsspillere samlet for at sige tak for sponsor-

beløb til Kent Stenvang, Egehøj Champignon, som 

er blandt de mange sponsorer, der gennem årene 

trofast har støttet Veflinge G&IF. Billedet er fra 

begyndelsen af 2000-tallene (privatfoto).

Ølskuret åbner, når der er fodbold 
på Veflinge Stadion (privatfoto).

▲
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Guldpiger og -drenge
Samtidig med at seniorherrerne faldt ned gennem 
rækkerne, toppede et par ungdomshold til gen-
gæld. I julen 2008 vandt et U11-drengehold det 
prestigefyldte indendørs fodboldstævne, som Fy-
ens Stiftstidende hvert år arrangerer, og to år se-
nere (julen 2010) var et hold U15-piger fra Særslev/
Veflinge guldmedaljevindere ved samme stævne. I 
årene efter fulgte pigerne - nu i samarbejde med 
Morud - op med adskillige flotte placeringer og 
vundne stævner. Det blev bl.a. til Fynsmesterkab i 
2011 for U16-piger, og året efter blev pigerne igen 
fynske mestre, nu i U18-rækken. Mange af pigerne 
var også på det hold, som i 2011 repræsenterede 
Havrehedskolen i Ekstra Bladets skolefodboldturne-
ring, og hvor pigerne spillede sig helt til tops med 
finalesejr i Parken i København.
I de seneste år er ungdomsfodbolden dog blevet 
indhentet af de lave børnetal. I første omgang blev 

I 2004 stod den lille gruppe ihærdige folk bag 

”Ølskuret” for opførelsen af en tribune på Veflinge 

Stadion. På billedet har klubbens førstehold indta-

get en del af sæderne sammen med flere sponso-

rer (privatfoto)

I 2001 og 2003 vandt Veflinge FBUs pokalturnering for klubber 
med hold i serie 3 – 5. Her ses vinderholdet fra 2003 efter fina-
lesejren over VB90. Bagerste række fra venstre: Holdleder Kim 
Thomsen, Morten Andersen, Jesper Andersen, Henrik Ras-
mussen, Morten Rasmussen, Anders Holst, Kasper Wichmann, 
Allan Kirk, Jakob Pedersen, træner Finn Andersen. Forreste 
række fra venstre: Søren Warberg, Thomas Jørgensen, Bjørn 
Kirk, Morten Bygholm, Anders Sørensen, Dennis Christensen, 
Jesper Lind Hansen. Liggende i forgrunden med bold og po-
kal: Målmand Steffen Nicolaisen (privatfoto).

I 2004 blev oprykningen til serie 2 fejret med brusebad til 
holdleder Kim Thomsen (t.v.) og træner Finn Andersen (i mid-
ten). Målmand Steffen Nicolaisen (t.h.) og Allan Kirk Hansen (i 
baggrunden øverst) morer sig (privatfoto).

▲
▲
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et samarbejde med Særslev indledt, men efter nog-
le år blev det igen opgivet, så nu er kun ganske få 
ungdomshold tilbage i Veflinge G&IFs fodboldafde-
ling. Det seneste tiltag er et samarbejde med Skole-
fritidsordningen, hvor trænere fra VGIF står for fod-
boldtræning en gang om ugen.

Futsal
Det nye indendørs fodboldspil, futsal, er blevet in-
troduceret i Veflinge indenfor de seneste par år. 
I sæson 2014/15 var et seniorhold fra Veflinge/Mo-
rud således med i Futsal Liga Vest, hvor holdet slut-
tede på en 7.plads.

I 2004 blev denne flotte tribune på Veflinge Stadion indviet 
(Område Avisen Nordfyn foto, Søndersø & Omegns  
lokalhistoriske Arkiv)

Disse fem ihærdige folk fra ”Ølskuret” var hovedmændene bag tribu-
nen. Fra venstre ses Børge Bau, Verner Nielsen, Ole Christensen, Hen-
rik Hansen og Bjarne Jensen (Område Avisen Nordfyn foto, Søndersø 
& Omegns lokalhistoriske Arkiv)

_________________________________________

Fodboldpiger fra Veflinge har i samarbejde 
med først Særslev og siden Morud sørget for 
hæder, ære og pokaler til VGIF. Billedet er fra 
2013, hvor U18-pigerne vandt Ålborg City Cup 
(Privatfoto).

_________________________________________

▲ ▲
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Veflinges pigehold var stærke i årene 
omkring 2010

U11-drenge vandt guld ved  

Fyens Stiftstidendes stævne i 2008 

(privatfoto).

I julen 2010 vandt Særslev/Veflinges 
U15-piger det traditionsrige indendørs-
stævne, som Fyens Stiftstidende arran-
gerer (Område Avisen Nordfyn foto, Søn-
dersø & Omegns lokalhistoriske Arkiv)
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Badminton

Ny skole gav løft
Badmintonspillet havde trange vilkår i Veflinge i 
1940’erne og 50’erne, hvor de få udøvere var hen-
vist til forsamlingshusets lavloftede sal. Derfor gav 
det denne sportsgren et tiltrængt løft, da Veflinge 
Skole med stor gymnastiksal i 1964 blev indviet. Nu 
kunne der spilles på en bane med de rette mål, li-
gesom loftshøjden var betydelig bedre end forsam-
lingshusets. 
Mindre end 10 år senere fik badmintonspillerne 
endnu bedre faciliteter, da Langesøhallen i Morud 
blev taget i brug. I referatet fra hovedbestyrelsens 
generalforsamling i 1974 står der således, at ”det 
går også godt i år med ca. 95 spillere, som spiller 
dels i Langesøhallen, dels i skolens gymnastiksal.” 
Meget hurtigt blev der etableret turneringshold, og 
allerede midt i 1970’erne var førsteholdet i serie 1. 
For at styrke holdet yderligere indledtes i 1976 et 
samarbejde med Vigerslev IF, hvilket medførte en 
hurtig oprykning til Fynsserien. 

I de samme år blev massevis af ungdomsspillere 
fragtet frem og tilbage mellem Veflinge og Morud 
for at træne og spille, og i 1979 var badminton-af-
delingen Veflinge G&IFs største afdeling med 146 
medlemmer.
Med Veflingehallens indvielse i 1980 fik afdelingen 
yderligere vind i sejlene. Medlemstallet steg til 175, 
og i 1983 rykkede førsteholdet op i Danmarksseri-
en. Klubben var næststørst på Fyn med hele 22 tur-
neringshold. I 1984 blev der etableret samarbejde 
med Hårslev, og dermed var et tiår med badminton 
på højt plan og under navnet VHV indledt.

Individuelt klarede flere af spillerne sig også flot 
med topplaceringer ved mange mesterskabsstæv-
ner. I slutningen af 1970’erne og begyndelsen af 
1980’erne var Lene Kroer således blandt de domi-
nerende pige-spillere ved mange mesterskaber, og 
i 1984 blev hun som kun 17-årig Fynsmester i da-
mesingle. I samme sæson blev hun i øvrigt dobbelt 
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Lene Kroer blev i 1984 Fynsmester i damesingle, og siden var hun en af de bærende kræfter, da VHV spillede i 3. division (privatfoto).

Fynsmester i ynglingerækken, og året efter lykkedes 
det hende at hjemføre hele tre titler ved de fynske 
ynglingemesterskaber (single, damedouble og mix-
eddouble).
I midten af 1980’erne var VHV-spillere ofte blandt de 
udtagne til udvalgte Fyns-hold.

Fire sæsoner i 3. division
Den sportslige succes kulminerede i årene 1987 – 
1992, hvor klubben i fire ud af fem sæsoner spillede 
i 3. division. Debuten i 3. division fandt sted i sep-
tember 1987, hvor Veflingehallen var pyntet til fest, 
og med sejr på 7-6 over Kastrup fik både spillere 
og publikum den helt rette start. Folk strømmede til 
for at se badminton, og Carsten Hansen, Lindebjerg 
Have, husker blandt andet, at der til en afgørende 
udekamp i Over Jerstal blev sendt hele to busser 
afsted med tilhængere. 
Til en anden kamp i Herning støjede den medbrag-
te busfuld VHV-tilhængere så meget, at speakeren i 

hallen flere gange måtte bede tilhængerne om at 
dæmpe sig, og en af Herning-lederne udtalte, at 
han følte sig hensat til Djakarta. (Hovedstad i Indo-
nesien, hvor badminton-tilskuere kan være meget 
støjende).
Også Radio Fyn var ved flere kampe til stede for at 
sende reportager, og VHV blev en kendt størrelse 
på badmintonsportens Danmarkskort, selv om f.eks. 
gæsterne fra københavnske KBK godt nok syntes, at 
Veflinge var langt ude på landet! 
Allerede i den første sæson i 3. division kvalificere-
de VHV sig til oprykningsslutspillet, og var således 

Badmintonafdelingen forsøgte i 1980’erne at få penge i 
kassen ved lade kendte lokale folk få ”tusserne til at  
vokse” (Område Avisen Nordfyn foto, Søndersø &  
Omegns Lokalhistoriske Arkiv).
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ganske tæt på 2. division, men oprykning blev det 
dog ikke til.

Dårlig økonomi gav splid
Men den sportslige succes kostede penge - mange 
penge -, så mens spillerne kæmpede for point på 
banerne, knoklede folk i bestyrelse, aktivitetsudvalg 

og støtteforening for at skrabe kroner i den altid 
slunkne pengekasse. Der blev arrangeret juledisko-
teker og halfester, der blev afviklet bankospil og lot-
terier, der blev ledt med lys og lygte efter sponsorer, 
og der blev skruet lidt op for kontingentsatserne. 
Men lige lidt hjalp det. Økonomien haltede og var 
fast punkt på stort set alle bestyrelsesmøder i de år.

VHVs førsteholdstrup årg. 1985. Bagerste række fra 

venstre: Træner Flemming Therkildsen, Jens Ivan 

Aagaard, Lars Bendix, Tom Stilling, Jan Pedersen, 

Kurt Andersen, Niels Abildtrup. Forreste række 

fra venstre: Susanne From, Lene Kroer, Lisbeth 

Kroer, Birgitte Kørris (privatfoto).

Badmintonspillerne fra VHV blev udstyret med sponsorbiler, da det gik allerbedst (Område Avisen Nordfyn foto, Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Arkiv).

Susanne From (t.v.) og 
Lene Kroer udgjorde 
en stærk damedouble 
på VHVs divisionshold 
(privatfoto).
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Samtidig opstod der intern uro og strid, da mange 
af badmintonafdelingens motionsspillere følte sig 
tilsidesat i forhold til turneringsspillerne, og på et 
tidspunkt i begyndelsen af 1990’erne var utilfreds-
heden så stor, at en motionsbadmintonklub var un-
der etablering. 
Så langt kom det dog ikke, for i foråret 1994 blev 
VHV nedlagt. De få kroner i VHVs pengekasse blev 
delt ligeligt mellem de tre foreninger, og det samme 
blev de tiloversblevne bolde. 600 kr. og 10 dusin 
bolde var der til hver klub, og Veflinge G&IFs bad-
mintonafdeling var nu en klub primært for motioni-
ster og med turneringshold i laveste rækker.  

Siden har sociale arrangementer som fx jule- og sæ-
sonafslutninger i fællesskab med Hårslev haft stor 
bevågenhed, ligesom det er lykkedes at få mange 
pensionister/seniorer til at spille badminton tirsdag 
formiddag. Derudover består en stor del af bestyrel-
sesarbejdet i at understøtte ungdomsarbejdet. Der 
skaffes og uddannes trænere og ledere, ligesom 
badminton-børnene sendes til stævner og kommu-
nemesterskaber.  I de senere år har der med succes 
været afholdt arrangementer, hvor skoleklasser invi-
teres til badminton med DGI-instruktører som gæ-
stelærere.

Veflinges volleyball-spillere har været faste deltage-
re ved DGIs landsmesterskaber (privatfoto).

Volleyball-spillerne benytter utraditionelle metoder for at styr-
ke sammenholdet (privatfoto).

▲

▲
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Volleyball en succes
Efter nedlæggelsen af VHV besluttede bestyrelsen, 
at volleyball skulle være et nyt spil i badmintonafde-
lingen, og det initiativ lykkedes. I september 1994 
mødte 11 spillere frem på første træningsaften, og 
siden har volleyball været en del af Veflinge G&IF. 
Antallet af volleyballspillere har svinget gennem åre-
ne. I en periode var der under 10 til træning, mens 
der i de sidste par år har været næsten 30 spillere på 
medlemslisten.
Gennem alle årene er der spillet mix volley, hvilket 
vil sige, at mindst to personer af hvert køn skal være 
på banen samtidig. I de første år spillede holdet i 
DGI Odense kredsen, hvor der var stævne ca. en 
gang om måneden med 4-5 kampe på programmet. 
I volleyball-afdelingen huskes stadig tætte kam-
pe mod Hårslev, Otterup, Morud, Nr. Åby og flere 
Odense-hold.
Antallet af volleyballklubber med mixhold svinger 
fra år til år, og i perioder har Veflinge-spillerne måt-
tet bevæge sig rundt på størstedelen af Fyn for at 
kunne deltage i stævner. I de seneste år er turene 
blevet lidt kortere, da holdet nu deltager i stævner 
under Fyns Volleykreds.
Ved siden af den faste turnering har Veflinges vol-
leyball-spillere deltaget i adskillige andre stævner. 
I 2005 og 2006 gik turen f.eks. til Nytårsstævne i 
Sønderjylland, og en af de ture står i frisk erindring 
hos spillerne. Hjemturen blev nemlig kompliceret af 
storm med lukket Lillebæltsbro, væltede træer og 
flyvende tagplader. Undervejs blev spillerne ringet 
op hjemmefra med meldinger om ødelagte drivhu-
se og udestuer.
Siden 2004 har Veflinge Volley været repræsenteret 
ved DGI’s Landsmesterskaber i først Fuglsø og siden 
Vejen, og det er også blevet en tradition at deltage i 

Landsstævnerne. I Haderslev (2006), Holbæk (2009) 
og Esbjerg (2013) har holdet været med, og allerede 
nu er blikket rettet mod Aalborg i 2017.
Volleyball-spillernes motto har gennem alle årene 
været ”Volleyball på et højt socialt plan”. Derfor kan 
det ikke overraske, at hyggelige sammenkomster og 
masser af festivitas er fulgt i kølvandet på træning 
og kampe. Hvert år er der blevet holdt jule- og sæ-
sonafslutninger i sommerhuse eller private hjem, og 
følgende historier har udspring i de mange fester:

I 2010 var badmintonafdelingen sammen med gym-
nastikafdelingen igen med til at arrangere Sports-
uge, og afdelingerne stod bl.a. for at afvikle spon-
sorcykelløb. Siden har badmintonafdelingen været 
medarrangør af sportsugen.

-  Ødelagt menisken efter hop ned 

af trappe. Ukampdygtig i et år.

-  ”Utilpasse” spillere efter afslut-

ning, hvor der blev gjort kål på  

4,5 l whisky.

-  Nøgenbadning i Storebælt  

kl. 04.00 om morgenen.

-  Festdeltager som måtte lægges 

i seng efter tre timer og længe 

inden festen var slut.

-  Påstand om rådyr i haven en 

meget tidlig morgen kun få meter 

væk fra iagttageren. En naturople-

velse som ikke mange troede på!!
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Volleyball-spillere på sommerud-
flugt til Moruds beachvolley-bane 
(privatfoto).
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Selvstændig afdeling
På et bestyrelsesmøde i Veflinge G&IF d. 11. no-
vember 1972 blev det foreslået, ”at folkedanserne 
skulle danne en særlig afdeling inden for foreningen 
på lige fod med de andre grupper”. Forslaget blev 
en halv snes dage senere behandlet og vedtaget på 
foreningens generalforsamling, og fem medlemmer 
til folkedanserudvalget blev herefter valgt.
Der er dog ikke tvivl om, at folkedans langt tidligere 
har været en del af Veflinges idrætsliv. Et gammelt 
foto fra Veflinge Forsamlingshus viser folkedansere i 
opstilling, og det billede er sandsynligvis taget om-
kring år 1900. 
Også i 1934 er folkedansere omtalt i forbindelse 
med et samarbejde mellem den daværende Veflin-
ge Boldklub og folkedansere i Veflinge. I et møde-
referat i Veflinge Boldklub står der således, at man 
drøftede, om ”man skulle afholde et bal i forening, 
således at man delte risiko og fortjeneste. Man ved-
tog at gå sammen med folkedanserne og at give 
blikkenslager Christiansen meddelelse herom. Om 
tidspunktet kan der senere træffes aftale.”
Meget tyder altså på, at der i hvert fald i 1930’erne 
eksisterede en forening for folkedansere i Veflinge, 

måske som en del af Veflinge Gymnastikforening.
Ingen kilder har kunnet berette om folkedans i 
1940’erne, 1950’erne og 1960’erne, men i begyn-
delsen af 1970’erne kom der på initiativ af bl.a. Bir-
git og Helge Hansen gang i dansen. 
I 1972 blev folkedans optaget som selvstændig af-
deling i Veflinge Gymnastik- og Idrætsforening, og 
efter den første vinters træning var folkedanserne i 
den nye afdeling straks på programmet i sportsu-
gen i juni 1973. På generalforsamlingen i november 
samme år kunne formanden for folkedanserne, Leif 
Hansen, oplyse, at det gik godt i afdelingen.
I sæson 1973/74 var der cirka 30 folkedansere, som 
i februar 1974 afviklede legestue med omkring 60 
deltagere. Dette mønster med 30-40 dansere på de 
ugentlige øve aftener, der blev afviklet på Veflinge 
Skole, fortsatte gennem 1970’erne, ligesom danser-
ne stod som arrangør af årlige legestuer og selv var 
aktive deltagere, når naboforeninger bød til dans. 
Ved siden af legestuer stod folkedanserafdelingen 
også ofte for andre fester. Således f.eks. i februar 
1977, hvor der blev arrangeret både karneval og 
pakkefest i forsamlingshuset. Senere i 1977 var folke-
danserne inviteret til at give opvisning i Glavendrup-

Folkedans
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I en periode fra 1972 til 1986 var folkedans op-
taget som selvstændig afdeling i Veflinge G&IF, 
men i 1987 dannede folkedanserne deres egen 
forening. Danserne deltog dog stadig i Gymna-
stikafdelingens opvisning, hvorfra dette billede 
stammer (privatfoto).

Birgit og Helge Hansen sørgede for, at folkedans i 1972 
kom på programmet i Veflnge G&IF. Her ses parret forrest  
i forbindelse med et stævne i Veflinge (privatfoto).

I  1993 var Veflinges folkedansere værter 
for det store sommerstævne på Fyn, og de 
mange dansere var på marchtur gennem 
Veflinges gader (privatfoto).

Veflinges folkedansere arrangere-
de massevis af stævner, fester og 
udflugter (privatfoto).

Folkedanserne til stævne i Glavendruplunden 
(privatfoto).

▲

▲

▲
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lunden i forbindelse med Søndersø Kulturuge.
Samme år lagde folkedanserne også beslag på klub-
huset nogle aftener, hvor en gruppe damer mødtes 
for at sy dragter. Dragterne blev i de følgende år 
ikke blot brugt ved dansearrangementer, men også 
udstillet i bl.a. Allesøhallen og Søndersøcentret.
I 1979 indledte Veflinge-folkedanserne samarbejde 
med dansere i Hårslev om månedlige fællestrænin-
ger, og samme år gav danserne opvisninger i Bo-
gense og Otterup og ved sportsugen i Veflinge. 
Samtidig var der afviklet en del fester, som dog ikke 
gav det store økonomiske udbytte. Derfor var afde-
lingen nødt til at lade kontingentet stige fra 15 til 20 
kroner pr. måned.
I marts 1980 var folkedanserne naturligvis med, da 
Veflingehallen blev indviet.
De første år i 1980’erne øgedes antallet af dansere 
en smule, ligesom der var hele 120 dansere samlet 
til legestue i Veflinge forsamlingshus i februar 1982. 
Senere samme år blev afdelingens 10 års jubilæum 
markeret med fest i forsamlingshuset. I samme pe-
riode deltog danserne ved sommerstævner i bl.a. 
Ringe, Nyborg og på Ærø.
I efteråret 1984 forsøgte folkedanserne sig med et 
stævne i Veflingehallen, hvor dansere fra mange for-
eninger deltog. Også en ny venskabsforening fra 
Vestbjerg i Nordjylland sendte mere end 20 danse-
re til Veflinge den dag. Stævnet gik så godt, at en 
gentagelse blev forsøgt i 1985, men denne gang var 
danserne nødt til at aflyse grundet for få tilmeldin-
ger.

Egen forening
I november 1986 meddelte folkedanser-afdelin-
gen, at den ønskede at ”rive sig løs fra VGIF, idet 
medlemmerne kommer fra mange andre steder end 

Veflinge, og bestyrelses-
medlemmerne fra afde-
lingen har derfor svært 
ved at engagere sig i 
problemer vedr. Veflin-
ge.” 
Løsrivelsen blev be-
handlet og godkendt 
på en ekstraordinær 
generalforsamling i de-
cember 1986, og d. 15. 
januar 1987 stiftedes 
”Veflinge og Omegns 
Folkedansere” ved et 
møde på Veflinge Sko-
le.
Som selvstændig for-
ening fortsatte folke-
danserne med øve af-
tener på Veflinge skole, 
ligesom der blev arran-
geret et væld af fester, 
ture og udflugter. Over hele Fyn kom folkedanserne, 
ligesom andre dele af landet også blev besøgt.
Kontakter i udlandet fik Veflinges folkedansere 
også. Hollandske dansere har således været på be-
søg i Veflinge, ligesom Veflinge-danserne har været 
på genvisit i Holland. Også Frankrig, Tyskland og 
Schweiz har været mål for Veflinge-danserne.
I slutningen af 1990’erne indledte Veflinge Folke-
dansere et samarbejde med folkedanserne i Bren-
derup, men efter nogle få år måtte det erkendes, at 
medlemstallet var faldet så meget, at foreningen i 
2004 blev stillet i bero. 
Året efter, d. 3. marts 2005, blev det på generalfor-
samlingen besluttet at lukke foreningen helt.
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I 1930’erne og 1940’erne var der også gang i 
folkedansen i Veflinge. Dette foto er sandsyn-
ligvis fra 1940’erne (privatfoto).

Dette gamle foto fra omkring år 1900 viser, at der allerede den-
gang blev danset folkedans i Veflinge. Billedet er taget i forsam-
lingshuset, inden det blev udvidet med scene (privatfoto).

Kort omtale af 
pinsestævne i den 
lokale ugeavis  
(Kilde:  
OmrådeAvisen 
Nordfyn).
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Allerede i begyndelsen af 1950’erne og igen i 
1960’erne var bordtennis i kortere perioder en del 
af idrætstilbuddet i Veflinge G&IF. Ingen af gange-
ne slog denne idrætsgren for alvor igennem, men i 
1991 blev der gjort et nyt forsøg.
På generalforsamlingen i VGIF d. 29. november 
1991 blev bordtennis optaget som selvstændig af-
deling på lige fod og med samme love som de an-
dre afdelinger. Afdelingen bestod af 26 medlemmer 
og et udvalg på fem medlemmer blev valgt. Der 
blev derefter spillet et par aftener om ugen på Vef-
linge Skole.

I marts 1992 nævnes det på et hovedbestyrelses-
møde, at bordtennisafdelingen vil søge samarbejde 
med bordtennisspillere i Søndersø for at kunne kom-
me med i turneringer, og der blev da også etableret 
et holdfællesskab i seniorrækken.
Allerede i april 1993 blev afdelingen dog igen stillet 
i bero, og på hovedforeningens generalforsamlin-
gen i februar 1995 blev afdelingen formelt opløst.

Bordtennis
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I 1950’erne og 1960’erne blev der fra tid til an-den spillet lidt bordtennis i Veflinge Forsamlings-hus (billedet). Ofte var forholdene trange, og på et tidspunkt var spillerne henvist til at spille bordtennis på forsamlingshusets scene.I begyndelsen af 1990’erne blev der spillet 

bordtennis på Veflinge Skole (billedet), men ef-

ter få år blev bordtennisafdelingen igen opløst.
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Indviet d. 11. juni 1950
Indtil 1950 var der ingen sportsplads i Veflinge. Fod-
bold- og håndboldspillere måtte tage til takke med 
en græsmark, som en velvillig landmand var parat til 
at leje ud. Det gav vanskelige betingelser for bold-
spillerne, for tit skulle der findes en ny mark hvert år. 
Lykkedes det ikke, måtte sæsonen opgives.
Allerede i 1934 var den daværende Veflinge Bold-
klub fremme med et ønske om en fast idrætsplads, 
og en skriftlig henvendelse blev sendt til Veflinge 
Sogneråd. Om boldklubben fik et svar fremgår ikke 
af protokollen, men en idrætsplads blev i hvert fald 
ikke anlagt i 1930’erne.
Først i 1948 er en sportsplads igen et tema i gym-
nastikforeningen.  I april 1948 står der således i 
protokollen, at ”det ser ikke godt ud for håndbold i 
sommer, for vi kan ingen(bane) leje. De er begyndt 
at planere sportspladsen, men det vil ikke blive før i 
foråret 1950, at den kan tages i brug”. 
Om det er gymnastikforeningen eller sognerådet, 
der har taget initiativ til en sportsplads på Linde-
bjerg, står der intet om, men fakta er, at sportsplad-
sen med tilhørende lille klubhus blev indviet d. 11. 

juni 1950. Det skete med sportskampe, optog gen-
nem byen med blomstersmykkede vogne og musik, 
og indvielsestale af sognerådsformand Viggo Lund. 
Dagen sluttede med dans på udlagt estrade, men 
grundet vejret måtte man afslutte festen i forsam-
lingshuset.
Om selve anlægsarbejdet fortæller Knud Pedersen, 
Brolundvej, at landmænd fra egnen gennem en pe-
riode stillede med et par heste for at få området pla-
neret ved hjælp af særlige hestetrukne redskaber. 
Ligeledes husker Knud Pedersen, at der var udlagt 
spor på arealet, så små tipvogne kunne benyttes, 
når der skulle flyttes jord. 
Sportspladsen kom til at bestå af et par håndbold-
baner tæt ved vejen (nu Veflingehallens parkerings-
plads), og øst for lå så en fodboldbane (ca. samme 
placering som nu). Klubhuset bestod af to små om-
klædningsrum og et par toiletter, men der var ikke 
indlagt strøm i huset, og vandet i bruserne var na-
turligvis koldt!
Klubhuset blev i årene efter udvidet og modernise-
ret flere gange, senest i midten af 1970’erne, hvor 
det nuværende cafeteria bl.a. blev bygget til for si-

Sportspladsen
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den at blive en del af Veflingehallen. Også banearea-
let er udvidet af flere omgange, så det nu rummer tre 
11-mandsbaner.
Gennem sponsorater har det været muligt at opføre et 
stort bold- og redskabsrum og opstille en stor måltavle, 
og i 2004 stod folkene bag det såkaldte ”ølskur” bag 
opførelsen af en lille overdækket tribune med plads til 
et halvt hundrede tilskuere.

Det første klubhus blev indviet i 1950. Siden blev der bygget til flere gange 
for at rumme det stigende antal medlemmer og skabe plads til mødelokaler 
m.m. Billederne her er fra 1975, hvor en udvidelse bl.a. indbefattede et stort 
cafeteria (privatfoto).
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Indviet d. 29. marts 1980
Idrætshaller var indtil 1970’erne et stort set ukendt 
begreb i små landkommuner, og det lagde en dæm-
per på mulighederne for eksempelvis at spille bad-
minton og indendørs håndbold. I Veflinge var de 
mest ihærdige derfor nødt til at tage turen til Allesø, 
hvor en gammel flyhangar var indrettet til sports-
hal (med asfaltgulv!), eller senere til Vissenbjerg og 
Glamsbjerg, hvor der allerede i 1960’erne blev byg-
get haller.
Den første idrætshal i den daværende Søndersø 
Kommune blev opført i Morud, så da Langesøhallen 
i efteråret 1972 blev taget i brug, gav det især Vef-
linges badmintonspillere og håndboldspillere nye 
muligheder. Nu var afstanden til en hal overkomme-
lig, og det blev udnyttet.
Efter få år var behovet for at få haltimer i Lange-

søhallen så stort, at tanken om en hal mere i Mo-
rud opstod. Disse planer kom i efteråret 1976 Helge 
Hansen for øre, og da han sad i Veflinge G&IFs be-
styrelse, luftede han på et bestyrelsesmøde i janu-
ar 1977 sine ideer. Han foreslog, at Veflinge skulle 
søge om tilladelse til at bygge en hal, som skulle 
opføres på frivillig basis, ligesom klubhuset (med fle-
re tilbygninger) var blevet det. Hans ide var, at hallen 
skulle ligge i forlængelse af klubhuset, så de eksi-
sterende omklædnings- og baderum samt cafeteria 
kunne udnyttes. Overfor myndighederne skulle der 
slås på, at skolen manglede lokaler til gymnastik, og 
at forsamlingshuset var for lille til f.eks. andespil og 
baller. 
Et udvalg med repræsentanter fra idrætsforening, 
borgerforening, forsamlingshus og Veflinges er-
hvervsliv blev straks nedsat, og i april 1977 blev der 

Veflingehallen
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afviklet stiftende generalforsamling.
Inden da havde haludvalget haft møde med Sønder-
sø Kommunes Kulturudvalg, som ”var lidt stivsindet, 
men blev tøet op i løbet af aftenen. De har taget 
tegning og overslag vedr. hallen med hjem…”
Selv om Kulturudvalget sluttede med at fastslå, at 
der kunne gå 5-6 måneder før et svar kunne forven-
tes, begyndte der straks en storstilet indsats i Vef-
linge for at samle penge ind til den kommende hal. 
Der blev arrangeret masser af indsamlinger og støt-
tearrangementer, og på det opstillede ”pengebaro-
meter” foran Nordfyns Banks afdeling i byen kunne 
indsamlingen følges.
Også en anden ”kamp” – en politisk kamp – skulle 
udkæmpes, for i Hårslev var idrætsudøverne også 
meget interesserede i at få en hal, ligesom der lød 
kritik fra Langesøhallen, og det gav mange og lange 
diskussioner i kulturudvalg og kommunalbestyrelse. 
Et kommunalvalg i efteråret 1978 gav yderligere dis-
kussion og meningsudveksling, ligesom en glemt 
lokalplan trak projektet i langdrag.
Under hele processen valgte initiativtagerne fra Vef-
linge at holde munden lukket og lade debatten rase. 
I stedet blev kræfterne brugt på at samle penge ind.  
Mere end 120.000 kr. blev det til. 
Dertil kommer sponsorater af forskellig art. For ek-
sempel var ejeren af herregården Rugård sponsor 
for tømmeret til byggeriet mod til gengæld at få 
mulighed for at spille tennis i hallen. (Det ønske er 
dog aldrig siden blevet efterspurgt).

Helge lægger sten
Endelig i foråret 1979 kunne arbejdet indledes, og 
så blev der ellers bygget. Aftener og weekender 
mødtes mænd og maskiner i stort tal for at grave 

ud, støbe fundament, rejse buer, lægge tag og me-
get mere. 
Sideløbende skulle idrætsforeningen holdes i gang, 
men ind imellem kneb det at nå det hele. ”Helge 
havde travlt med at lægge sten, men han kom ind, 
når vi ville høre hans mening”, står der således i et 
bestyrelsesreferat fra august 1979, hvor byggeriet 
var på sit højeste.
Opbakningen og arbejdsiveren var stor, og kunne 
man ikke deltage i selve byggeriet, var mange klar 
med kaffe, kage, æbleskiver og drikkevarer til hånd-
værkerne.
Hen på efteråret blev der holdt rejsegilde, og alle-
rede d. 29. marts 1980 stod Veflingehallen klar til 
indvielse. 
Samlet pris: 2.067.962,66 kr. + hundredevis af frivil-
lige arbejdstimer.
De langt bedre muligheder for at spille indendørs 
boldspil blev udnyttet straks fra start. Der var rift om 
timerne i Veflingehallen, og mange år har de sidste 
spillere først forladt hallen omkring midnatstid. 
Økonomisk har den høje belægning betydet, at Vef-
lingehallen har klaret sig rigtig godt, og bortset fra 
et enkelt år med et lille underskud har driftsregnska-
berne alle udvist overskud.
Siden indvielsen i 1980 er Veflingehallen udvidet et 
par gange. Et nyt indgangsparti er opført, og det 
samme er et større redskabsrum. Det gamle red-
skabsrum er nu indrettet som spinninglokale,og gar-
deroben benyttes som træningslokale af de mange 
karateudøvere.





I sommeren 1979 tog  
byggeriet af Veflingehallen 

fart, og allerede d. 29. marts 
1980 havde håndværkere  

og masser af frivillige fuldført 
det store arbejde 

(privatfotos).
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I efteråret 2014 indledtes opførelsen af en Multiba-
ne. Ønsket om en sådan bane var i flere år blevet 
luftet, og da Nordfyns Kommune bevilgede 600.000 
kr. til projektet, var der grundlag for at påbegynde 
byggeriet, som – helt i stil med traditionerne – klares 
af frivillig arbejdskraft. 
Centrum for Multibanen er en 20 x 40 meter stor 
bane, som ikke blot kan bruges til håndbold og fod-

bold, men også til basketball, tennis, badminton, 
volleyball, hockey og andre aktiviteter. Desuden op-
føres en squashbane og en klatrevæg, ligesom et 
areal med blødt underlag bliver velegnet til for ek-
sempel parkour, gymnastik og fitness.

Multibane
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I august 2015 blev den nye multibane indviet, 
og mange var mødt frem for at høre taler og 
smage på champagne og kransekage  
(Fotos: Ole Grost, Veflinge).
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En tradition blev grundlagt
Veflinge Sportsplads blev indviet d. 11. juni 1950, 
og på et bestyrelsesmøde sidst i juni samme år blev 
det besluttet at afholde en sportsuge.  Dermed var 
en tradition grundlagt, og på nær et enkelt år (1975) 
har der lige siden været sportsuge i Veflinge. 
Sportsugen i 1950 blev indledt tirsdag, d. 1. august 
med indledende kampe i håndbold og fodbold, og 
et tilsvarende program blev afviklet de følgende af-
tener, inden der om søndagen blev afviklet pokal-
stævne. De sportslige udfoldelser sluttede med en 
fodboldkamp mellem et udvalgt nordfynsk hold og 
Ejbys mellemrækkehold, inden der om aftenen blev 
uddelt pokaler og afviklet bal i forsamlingshuset.
I de følgende år blev sportsugen afviklet i juni må-
ned, og i 1953 kom de første tilløb til at gøre sports-
ugen til andet og mere end sportskampe. Det år var 
der opvisning med schäferhunden ”Sonny Boy” fra 
Hårslev, ligesom der blev afviklet præmieskydning 
med luftgevær og pilekast.

I årene efter fortsatte denne ”tivolisering” med tom-
bola, sække- og æggevæddeløb, tju-bang og pile-
kast, men stadigvæk spillede sporten i form af hånd-
bold- og fodboldkampe den største rolle. Også 
mere showprægede kampe mellem gifte og ugifte, 
mellem skolerne i Stillebæk og Veflinge og mellem 
sognerådet og brugsbestyrelsen var på programmet 
i en del år.
I løbet af 1950’erne blev der flere år afviklet uden-
dørs fællesspisninger på sportspladsen, og i 1960 
blev der for første gang lejet et stort telt, hvor f.eks. 
det afsluttende bal blev afviklet. I årene efter var det 
afsluttende bal dog igen henlagt til forsamlingshu-
set, så succesen med et telt må have været begræn-
set.

Gæster fra Funder
I 1963 var sportsfolk fra Funder i Midtjylland inviteret 
med til sportsugen i Veflinge, og i årene efter var der 
tætte bånd mellem de to byer, hvor der fandt talrige 

Sportsuger



83

I 1950 blev Veflinge sportsplads taget i brug,  og samme år blev der for første gang afviklet  sportsuge (privatfoto).

besøg sted. Kontakten til Funder stod Karen og Kaj 
”Post” Hansen for, da Karen stammer fra den egn.
I 1960’erne var der i næsten alle årene også gym-
nastikopvisninger af forskellig art på programmet, 
ligesom der i årene omkring 1970 blev afviklet store 
børnehåndboldstævner i forbindelse med sportsu-
gen. I 1973, hvor folkedans var blevet en selvstæn-
dig afdeling i VGIF, var denne disciplin naturligt nok 
på sportsugeprogrammet.

Ingen sportsuge i 1975
I 1975 var der travlhed med at om- og udbygge 
klubhuset. Derfor blev det i første omgang besluttet 
at udskyde sportsugen til august måned, men siden 
blev det besluttet helt at undlade at afvikle sportsu-
ge det år. Det er den hidtil eneste gang siden 1950, 
at Veflinge har været uden denne årlige idræts- og 
byfest.
Året efter var sportsugen da også tilbage igen, og 
med det nu større klubhus blev aktiviteterne udvidet 

til også at omfatte salg af øl, kaffe, is og æbleskiver, 
ligesom der udover tju-bang og pilekast også var 
sømbukke, fiskedam og raflebord på festpladsen. Til 
gengæld indeholdt programmet ikke længere det 
store antal håndboldkampe som tidligere, da hånd-
bold nu efterhånden var en indendørs sportsgren, 
som foregik i hallerne i vinterhalvåret.

Fodbold og håndbold overtog
I 1979 stod sommeren i halbyggeriets tegn, og det 
blev derfor besluttet at lade fodboldafdelingen ale-
ne stå for sportsugen. Det blev en succes, hvor ”alt 
klappede perfekt” som formanden senere udtrykte 
det på den årlige generalforsamling. Også økono-
misk var dette års sportsuge en succes med et over-
skud på hele 18.000 kr. 
Derfor blev opgaven med at afvikle sportsuge også i 
1980 overdraget fodboldafdelingen, igen med god 

Gymnastikopvisning i forbindelse med sports-

ugen 1982 (privatfoto).
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Sportsugen

Sjove konkurrencer for børn og voksne 

har præget Veflinge Sportsuge (Område 

Avisen Nordfyn foto, Søndersø & Omegns 

Lokalhistoriske Arkiv).

Travlhed hos æbleskive-bagerne (Område 
Avisen Nordfyn foto, Søndersø & Omegns 
Lokalhistoriske Arkiv).

Bamses Venner, Kandis 

og mange andre kend-

te orkestre har gennem  

tiderne gæstet Veflinge i 

forbindelse med sports-

ugen. På dette billede 

fra 1980 var det dog et 

lokalt orkester med Kar-

sten Jørgensen i spid-

sen, som var på scenen  

(privatfoto).

Fodbold for ungdomsholdene har 
i mange år været fast indslag i 

sportsugen (privatfoto).
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I 1988 var der malkekonkurrence på sportsu-
ge-programmet. På billedet er skatteinspek-
tør Ingemann Sørensen, Søndersø Kom-mune, ved at gøre sig klar. I baggrunden ses bl.a. Søndersø Kommunes daværende borgmester, Kaj Jeppesen, der blev en sikker 

vinder af konkurrencen (Område Avisen Nordfyn foto, Søndersø & Omegns Lokalhi-
storiske Arkiv).

I mange år kørte grønt-

vogne rundt i byens 
gader med blomster, 

frugt og grønsager på 

sportsugens første dag 

(privatfoto).

Gennem mange år var folkedanserne på sportsuge-programmet (privatfoto).

Fantasifulde påklædninger og transport-

midler er faste indslag i gadeturneringerne 

i sportsugen (privatfoto).

I 1962 så programmet for 
sportsugen sådan ud. 
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succes, og i 1981 blev håndboldafdelingen draget 
ind i arbejdet med at arrangere sportsuge.
I de år blev sportsugen flyttet fra juni til begyndel-
sen af august, og efter et par års indkøring be-
gyndte sportsugen for 
alvor at kaste pen-
ge af sig til glæde 
for de to afdelin-
ger, der nu stod for 
arrangementet og 
høstede de økono-
miske frugter. Suc-
cesen fik i øvrigt bad-
mintonafdelingen til 
at ønske sig med i ar-
rangørgruppen, men 
det afviste fodbold- og 
håndboldudvalgene. 
Det skinner igennem i 
diverse referater fra den 
periode, at badminton-
afdelingen ikke var helt 
tilfreds med den indstil-
ling.
I 1980’erne blev sportsugeprogrammet udvidet til 
også at omfatte morgenkaffebord, cykelløb, banko-
spil, gadeturneringer og diskoteker, og efterhånden 
antog arrangementet en størrelse, som gjorde det 
nødvendigt at lægge det i andet regi. Derfor blev 
en støtteforening med navnet ”Håndboldens og 
Fodboldens Venner i Veflinge” stiftet i september 
1989. Formålet med foreningen var at yde økono-
misk støtte til håndbold- og fodboldafdelingens ak-
tiviteter og blandt andet tage sig af afviklingen af 
sportsugen.
Sportsugen fandt ind i ret faste rammer og strakte 

sig over en lille halv snes dage. Optakten var i en 
række år salg af frugt og grønt fra kørende salgs-
boder, der blev sendt rundt i byen og oplandet, 

og i dagene efter fulgte så sports-
kampe, opvisninger, gadetur-
nering, konkurrencer for børn, 
bankospil, cykeltur og en masse 
aktivitet og musik på selve fest-
pladsen og i Veflingehallen.
I begyndelsen af 1990’erne blev 
et cirka 7 kilometer langt moti-
onsløb, Veflingeløbet, afviklet 
for første gang og har siden 
været et fast programpunkt. Af 
lidt nyere dato er et sponsor-
cykelløb, som hurtigt viste sig 
som en succes. 
Gennem årene har et væld 
af kendte og knapt så kend-
te orkestre og optrædende 
gæstet Veflinge i løbet af 
sportsugen.

Alle afdelinger med igen
Fra 1989 blev sportsugen som nævnt arrangeret 
af ”Håndboldens og Fodboldens Venner”, og de 
to afdelinger nød godt af de store overskud, som 
sportsugen næsten hvert år resulterede i. Derfor var 
ønsket fra idrætsforeningens øvrige afdelinger om 
at komme med stort, og i 2013 resulterede det i stif-
telsen af VGIF Støtteforening. I den støtteforening 
er alle Veflinge Gymnastik- og Idrætsforenings afde-
linger repræsenteret, og det er nu støtteforeningen, 
der står for at arrangere sportsugen.

Gade-turneringer af forskellig art har i mange år væ-

ret fast del af sportsuge-programmet (privatfoto).
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Tyrolerorkester på march gennem Veflinge 
i forbindelse med sportsugen 1987 (Foto: 
OmrådeAvisen Nordfyn, Søndersø & Omegns 
Lokalhistoriske Arkiv).
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Årets sportsnavn
Gennem en lang årrække er der hvert år i forbindelse med Sportsugen blev kåret et ”Årets sportsnavn” i 
Veflinge G&IF.

2014 Torben Eriksen og Jury Jørgensen

2013 Pia Holst

2012 Rene Thomsen

2011 Bjarne Sund Laursen

2010 Kasper Bo Nicolaisen

2009 Anne Margrethe Dalskov

2008 Carsten Hansen

2007 Bjarne Schaldemose

2006 Ruth Nicolaisen Christensen

2005 Bjarne Andersen

2004 Henrik Hansen

2003 Alex Lundahl

2002 Laila Clemmensen

2001 Svend Erik Esmann

2000 Knud Erik Andersen

1999 Jørgen Halkjær

1998 Poul Erik Rasmussen

1997 Inge Hansen

1996 Alex Lundahl

1995 Freddie Nielsen

1994 Bente & Erik Madsen

1993 Knud Pedersen

1992 Bo Christensen

1991 Børge Pedersen

1990 Kaj Aagaard

1989 Steen Nicolaisen

1988 Ellen Christiansen

1987 Leif & Bente Nicolaisen

1986 Torben Eriksen

1985 Hanne Eriksen

1984 Kaj Hansen

1983 Mogens Rasmussen

1982 Jørgen Søberg Pedersen

1981 Aase Rasmussen

1980 Helge Hansen
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Æresmedlemmer

Helge Hansen Kaj Hansen

Mogens RasmussenLeif Nicolaisen
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Formænd gennem tiderne

Årstal Formand 

1898 Hans J. Petersen

1899 – 1904 Peder Chr. Pedersen

1905 – 1907 H. P. Hansen

1908 – 1909 Karl Christiansen

1910 – 1911 Peder Chr. Rasmussen

1912 – 1922 Ikke oplyst

Veflinge Boldklub

Årstal Formand

1915 – 1917 Carl Johansen

1920 Carl Johansen

1932 Harald Jørgensen

1933 – 34 Carl Johansen

1934 Viggo Lund

1935 Holger Jacobsen

Veflinge Gymnastikforening

Årstal Formand

1923 Skomager P. Rasmussen

1925 – 1928 Christian Grønbech Hansen

1929 – 1932 J. Christiansen

1933 – 1940 Ikke oplyst

1941 Marie Jørgensen

1942 Alfred Madsen

1943 Aage Jacobsen

1944 – 1945 H. P. Chopart

1946 Henrik Urban

1947 Hans Rasmussen

1948 H. P. Chopart

Veflinge Skytteforening
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Veflinge Gymnastik & Idrætsforening

Årstal Formand Formand  
Gymnastikudvalg

Formand  
håndboldudvalg

Formand  
fodboldudvalg

1949 H. P. Chopart H. P. Chopart Asta Larsen Carl Aage Christensen

1950 Aage Larsen Aage Larsen Asta Lasen Carl Aage Christensen

1951 Aage Larsen Aage Larsen Marius Jørgensen Carl Aage Christensen

1952 Aage Larsen Aage Larsen Jens Olsen Poul Madsen

1953 Aage Larsen Helga Hansen Kjeld Poulsen Viggo Christiansen

1954 Viggo Christiansen Kjeld Poulsen Kjeld Poulsen Carl Aage Christe nsen

1955 H. P. Chopart H. P. Chopart H. P. Chopart Carl Aage Christensen

1956 H. P. Chopart H. P. Chopart Kjeld Poulsen Knud Pedersen

1957 Jørgen Andersen Børge Christiansen John Christensen Knud Pedersen

1958 Jørgen Andersen Børge Christiansen Jens Olsen Carl Aage Christensen

1959 Ole Karstensen Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

1960 H. P. Chopart Kaj Hansen Kaj Hansen Ole Karstensen

1961 H. P. Chopart Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

1962 (1. halvår) Kr. Pedersen Kr. Pedersen Arne Klint Christensen Mogens Christensen

1962 (2. halvår) Kr. Pedersen Kr. Pedersen Arne Klint Christensen Ingolf Stampe

1963 (1. halvår) Helge Hansen Helge Hansen Grethe Madsen Ingolf Stampe
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Årstal Formand Formand  
Gymnastikudv.

Formand  
Håndboldudv.

Formand  
Fodboldudv.

Formand 
Badm./bordt.

1963 (2. halvår) Helge Hansen Helge Hansen Grethe Madsen Helge Hansen Preben Harbo

1964 (1. halvår) Helge Hansen Ikke oplyst Gunner  
Pedersen

Knud Erik  
Rasmussen

Ikke oplyst

1964 (2. halvår)                      Viggo  
Christiansen

Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

1965 (1. halvår) Viggo  
Christiansen

H. P. Chopart Ikke oplyst Carl H.  
Jeppesen

Helge Hansen

1965 (2. halvår) Viggo  
Christiansen

H. P. Chopart Kaj Hansen Carl H.  
Jeppesen

Helge Hansen

1966 (1. halvår) Viggo  
Christiansen

H. P. Chopart Kaj Hansen Verner Nielsen Helge Hansen

1966 (2. halvår) Viggo  
Christiansen

H. P. Chopart Otto Jensen Poul Erik  
Rasmussen

Helge Hansen

1967 Viggo  
Christiansen

Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

1968 Poul V. Hansen Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

1969 Poul V. Hansen Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst
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Årstal Formand 
hovedbst.

Formand 
gymnastik

Formand 
håndbold

Formand 
fodbold

Formand 
badminton

Formand 
folkedans

1970 Palle  
Sørensen

Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

1971 Helge  
Hansen

Lilly Larsen Jørgen  
Søberg

Børge  
Nielsen

Viggo  
Abildtrup

1972 Helge  
Hansen

Marie  
Nicolaisen

Bent Hansen Mogens  
Rasmussen

Viggo  
Abildtrup

Leif Hansen

1973 Helge  
Hansen

Knud Erik 
Andersen

Bent Hansen Mogens  
Rasmussen

Viggo  
Abildtrup

Poul Knudsen

1974 Helge  
Hansen

Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

1975 Verner  
Nielsen

Do Do Do Do Do

1976 Jørgen Erik 
Madsen

Do Do Do Do Do

1977 Inge  
Andersen

Do Do Do Do Do

1978 - 1979 Mogens  
Sørensen

Do Do Do Do Do

1980 - 1981 Bent Hansen Do Do Do Do Do

1982 - 1985 Hans  
Pedersen

Do Do Do Do Do

1986 Knud-Erik 
Andersen

Do Do Do Do Do
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Årstal Formand hovedbestyrelse Formand gymnastik Formand håndbold Formand fodbold Formand badminton/volleyball

1987 – 1989 Knud-Erik Andersen Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

1990 Freddie Nielsen Do Do Do Do

1991 – 1994 Sten Nicolaisen Do Do Do Do

1995 Claus Loof Lone Lundahl Inge Hansen Søren Warberg Alex Lundahl

1996 Claus Loof Lone Lundahl Inge Hansen Søren Warberg Alex Lundahl

1997 Claus Loof Charlotte Nicolaisen Inge Hansen Søren Warberg Alex Lundahl

1998 Claus Loof Charlotte Nicolaisen Inge Hansen Søren Warberg Alex Lundahl

1999 Claus Loof Jette Nielsen Inge Hansen Søren Warberg Alex Lundahl

2000 Claus Loof Jette Nielsen Morten Madsen Erik Linnebjerg Alex Lundahl

2001 Claus Loof Jette Nielsen Morten Madsen Erik Linnebjerg Alex Lundahl

2002 Claus Loof Jette Nielsen Lars Jensen Erik Linnebjerg Alex Lundahl

2003 Claus Loof Jette Nielsen Lars Jensen Erik Linnebjerg Alex Lundahl

2004 Claus Loof Jette Nielsen Lars Jensen Erik Linnebjerg Alex Lundahl

2005 Claus Loof Ruth Christensen Lars Jensen Bjarne Andersen Alex Lundahl

2006 Claus Loof Ruth Christensen Lars Jensen Bjarne Andersen Alex Lundahl

2007 Claus Loof Ruth Christensen Lars Jensen Bjarne Andersen Alex Lundahl

2008 Claus Loof Ruth Christensen Lars Jensen Bjarne Andersen Bjarne Sund Laursen

2009 Claus Loof Ruth Christensen Pia Andersen Mogens Rasmussen Bjarne Sud Laursen

2010 Claus Loof Ruth Christensen Pia Andersen Mogens Rasmussen Bjarne Sund Laursen

2011 Claus Loof Ruth Christensen Lars Jensen Mogens Rasmussen Bjarne Sund Laursen

2012 Claus Loof Ruth Christensen Lars Jensen Mogens Rasmussen Bent Olsen

2013 Jørgen Larsen Ruth Christensen Lars Jensen Mogens Rasmussen Bent Olsen

2014 Jørgen Larsen Ruth Christensen Lars Jensen Mogens Rasmussen Rene Buchhave

2015 Andy Nør Nielsen Ruth Christensen Lars Jensen Mogens Rasmussen Rene Buchhave
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Det hurtige overblik

1885:  Søndag, d. 19. juli 1885 grundlægges 
Veflinge Skytteforening.

1910:  Søndag, d. 3. juli 1910 fejres Veflinge 
Skytteforenings 25 års jubilæum.

1915:  Onsdag, d. 5. maj 1915 stiftes Veflinge 
Boldklub.

1922:  Veflinge Skytteforening optræder nu som 
Veflinge Gymnastikforening.

1926:  Torsdag, d. 4. november 1926 vedtages 
love for Veflinge og Omegns Gymnastik-
forening.

1935:  I efteråret 1935 stopper Veflinge  
Boldklub pludseligt og uden nærmere 
forklaring.

1949:  Fredag, d. 18. februar 1949 ændres 
gymnastikforeningens navn til Veflinge 
Gymnastik- og Idrætsforening. Der  
nedsættes tre udvalg (gymnastik, hånd-
bold og fodbold).

1950:  Lørdag, d. 11. juni 1950 indvies Veflinge 
Sportsplads og klubhus. Samme år  
afvikles den første sportsuge.

1970:   På generalforsamlingen i oktober 1970 
vedtages en ny struktur med hovedfor-
ening og fire selvstyrende afdelinger 
(gymnastik, håndbold, fodbold og bad-
minton). I årene 1972-1986 var folkedans 
optaget som selvstændig afdeling, og i 
årene 1991-1995 var bordtennis optaget 
som selvstændig afdeling.

1980:  Lørdag, d. 29. marts 1980  
indvies Veflingehallen.

Årstal Formand hovedbestyrelse Formand gymnastik Formand håndbold Formand fodbold Formand badminton/volleyball

1987 – 1989 Knud-Erik Andersen Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

1990 Freddie Nielsen Do Do Do Do

1991 – 1994 Sten Nicolaisen Do Do Do Do

1995 Claus Loof Lone Lundahl Inge Hansen Søren Warberg Alex Lundahl

1996 Claus Loof Lone Lundahl Inge Hansen Søren Warberg Alex Lundahl

1997 Claus Loof Charlotte Nicolaisen Inge Hansen Søren Warberg Alex Lundahl

1998 Claus Loof Charlotte Nicolaisen Inge Hansen Søren Warberg Alex Lundahl

1999 Claus Loof Jette Nielsen Inge Hansen Søren Warberg Alex Lundahl

2000 Claus Loof Jette Nielsen Morten Madsen Erik Linnebjerg Alex Lundahl

2001 Claus Loof Jette Nielsen Morten Madsen Erik Linnebjerg Alex Lundahl

2002 Claus Loof Jette Nielsen Lars Jensen Erik Linnebjerg Alex Lundahl

2003 Claus Loof Jette Nielsen Lars Jensen Erik Linnebjerg Alex Lundahl

2004 Claus Loof Jette Nielsen Lars Jensen Erik Linnebjerg Alex Lundahl

2005 Claus Loof Ruth Christensen Lars Jensen Bjarne Andersen Alex Lundahl

2006 Claus Loof Ruth Christensen Lars Jensen Bjarne Andersen Alex Lundahl

2007 Claus Loof Ruth Christensen Lars Jensen Bjarne Andersen Alex Lundahl

2008 Claus Loof Ruth Christensen Lars Jensen Bjarne Andersen Bjarne Sund Laursen

2009 Claus Loof Ruth Christensen Pia Andersen Mogens Rasmussen Bjarne Sud Laursen

2010 Claus Loof Ruth Christensen Pia Andersen Mogens Rasmussen Bjarne Sund Laursen

2011 Claus Loof Ruth Christensen Lars Jensen Mogens Rasmussen Bjarne Sund Laursen

2012 Claus Loof Ruth Christensen Lars Jensen Mogens Rasmussen Bent Olsen

2013 Jørgen Larsen Ruth Christensen Lars Jensen Mogens Rasmussen Bent Olsen

2014 Jørgen Larsen Ruth Christensen Lars Jensen Mogens Rasmussen Rene Buchhave

2015 Andy Nør Nielsen Ruth Christensen Lars Jensen Mogens Rasmussen Rene Buchhave
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