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Indbydelse til receptionIndbydelse til reception
I anledning af Viby Idrætsforenings

100 års jubilæum
vil det glæde VIF at se

alle venner, medlemmer og interesserede
til reception i Viby Idrætscenter

med et let traktement

23. september 2009
kl. 16.30 - 19.00
Velkomst kl. 17.00
Optræden kl. 17.40

Sang af Viby Friskole kl. 18.00
Angus Rollo spiller under receptionen

Foreningens ønskeliste:
Viby Idrætsforening ønsker sig gerne pengegaver i stedet for rødvin og blomster.

Eventuelle pengegaver vil blive anvendt til indkøb af forskellige rekvisitter bl.a. borde, stole, 
bordfodbold, fl agstang, skabe til opbevaring m.m.

Forord ved redaktøren 
af dette jubilæumsskrift 
John Niklasson.

”Om 100 år er alting glemt” 
siger et gammelt dansk ord-
sprog – det er heldigvis ikke 
sandt, for takket være pro-
tokoller, udklipssamlinger, 
tidligere jubilæumsskrifter 
og Lokalhistorisk Arkiv, fi n-
des der et righoldigt mate-
riale der fortæller om Viby 
Idrætsforenings udvikling 
og aktiviteter gennem de 
første 100 år.

En idrætsforening er en me-
get væsentlig del af et om-

rådes kulturelle udvikling. 
Det er stedet hvor børn og 
unge får en vigtig del af den 
prægning, der skal gøre 
dem til gode samfundsbor-
gere og det er stedet hvor 
områdets voksne møder 
hinanden i forbindelse med 
dyrkning af fælles interes-
ser. Det er her venskaber 
for livet knyttes og det er 
her man mødes i festligt lag 
når noget skal fejres. Det er 
også her områdets politi-
kere får inspiration og krav 
fra.

Formålet med dette jubilæ-
umsskrift er dels at vække 

minder hos de ældre bor-
gere og dels at fortælle de 
yngre og de senest tilkomne 
borgere lidt om foreningens 
historie. Det bliver også kun 
lidt, for vil man ned i detal-
jerne ville det kræve et fl er 
binds værk.
Der fi ndes gode mulighe-
der for at søge billeder på 
www.ramsoelokal.dk og vi-
den ved at besøge Ramsø 
Lokalhistoriske Arkiv.
Dette skrift er baseret på 
jubilæumsskriftet fra 75 års 
jubilæet og foreningens pro-
tokoller m.v. og det har kun 
kunnet fremstilles og ud-
gives, takket være opbak-

ning fra vore trofaste støtter 
– det lokale erhvervsliv og 
Lokalavisen HEDEN.

Det er bevidst, at der indgår 
så få navne så muligt i dette 
jubilæumsskrift, idet risiko-
en for at glemme at nævne 
et og dermed skuffe nogen 
er for stor. Så derfor: ingen 
nævnt- ingen glemt.

Lad  os alle medvirke til, at 
Viby Idrætsforening må leve 
og udvikle sig i takt med lo-
kalsamfundet i endnu 100 
år.

Foreningens historie



Det var fodbold der var tonean-
givende da Viby Idrætsforening 
startede for 100 år siden, og 
det kan man vel med god ret 
sige, at det har det være i alle 
årene. Det var herfra de fl este 
bestyrelsesmedlemmer kom 
og det var her fra mange vig-
tige initativer kom, men også 
her bølgerne tit gik ret højt.
En start med forhold fodbold-
spillere i dag næppe kunne 
leve med. Man skulle selv klar-
gøre banerne inden kampene 
d.v.s. fjerne kokasserne, kridte 
banerne op med kridtvand og 
vandkande, rejse målene, der 
var uden net og hente bolden 
hos formanden. Bolden var et 
helt kapitel for sig selv. Den 
var svær at pumpe og stort set 
umulig at snøre, så man ved 
headning ikke fi k et alvorligt 
mærke i panden. Omklædning 
og bad var ofte ikke eksiste-
rende og det kneb med støvler 
og trøjer, så man måtte låne 
hos hinanden.
Træning var der ikke megen 
systematik i og trænerne var 

rene amatører (ulønnede frivil-
lige), men på trods af dette kla-
rede Viby sig godt i kampene 
mod de omliggende byer, som 
man naturligvis cyklede til, når 
der skulle spilles kampe.
Økonomien  var anstrengt men 
man klarede sig ved indtægter 
fra forskellige arrangementer 
som baller, fester og teater.

Viby fodbolds fremsynede le-
dere fi k hen ad vejen skabt en 
moderne velfungerende afde-
ling, hvor unge blev sendt på 
leder- og trænerkurser og hvor 
man også hyrede betalte træ-
nere udefra. Man var blandt de 
første der spillede indendørs 
fodbold  og deltog i de store 
turneringer i København.
I 1971 havde man 25 piger i 

træning, hvilket var ret bemær-
kelsesværdigt på dette tids-
punkt.
Der har dog også været pe-
rioder hvor det har knebet
med interessen. Den 22. marts
1972 skrev Dagbladet om et
krise spillermøde i fodboldaf-
delingen om holdsætningen
for den kommende sæson, at
det havde været meget svært
at få spillere til at komme til
træning og at man endnu ikke
havde 11 spillere til at danne
årets førstehold. Man blev eni-
ge om at trække et eller fl ere
hold dersom spillerne ikke
mødte op til træningen. 

Fodboldafdelingen har gen-
nem årene fået forbedret fa-
ciliteterne med fl ere baner,
belyst bane, indendørs bane
med bander, baner der klip-
pes og holdes af kommunens
grønne mænd og meget mere, 
men det er som om udviklin-
gen – stigning i medlemstallet,
intensiveret træning  og fl ere
kampe og stævner – løber hur-

tigere end udbygningen af fa-
ciliteterne.
Fodboldskole er et nyere be-
greb, som man med succes,
har engageret sig i de seneste
år.
Fodboldafdelingen har gen-
nem årene været leverandør
af talenter til de større klubber
i Roskilde, Køge og Herfølge
og det vil sikkert også være 
det man må indstille sig på
i fremtiden, men trods dette
skaffet mange titler og pokaler
til Viby.
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Viby Idrætsforenings historie 
tager sin begyndelse i 1009, 
hvor man stiftede VIBY BOLD-
KLUB.
På daværende tidspunkt fand-
tes der i byen: SKYTTEFOR-
ENINGEN 15. kreds, Viby, 
der blev stiftet 1866. Denne 
forening havde skydebane i 
Birkede Skoven og senere i 
Kildemosen og Søster Sven-
strup.  Man optog omkring 
1880 gymnastik på program-
met. Skytteforeningen eksi-
sterede sideløbende med den 
nye boldklub indtil ca. 1930, 
hvor konkurrencen fra den nye 
forening blev for stor. 
Man fortsatte med gymnastik, 
som selvstændig forening i 
Dåstrup, indtil begyndelsen af 
40’erne.
Boldklubben der var dannet af 
byens yngre borgere som ville 
have en forening der beskæf-
tigede sig med det omsiggri-
bende nymodens spil – fod-
bold.
I den første bestyrelse sad bl. 
a. tømrermester H.P. Hansen, 
handelsmand Chr. Lauridsen 
og gårdejer F. Kausbjerg.
I boldklubben spilledes der 
udelukkende fodbold. Baner-
ne var ikke dem man kender i 
dag, men græsmarker udenfor 

byen som markerne tilhørende 
Egesager og Kausbjerggård. 
Det var oftest stubmarker med 
jordknolde og sten af en stør-
relse man ikke ville acceptere 
i dag. Det skete også ofte at 
man delte et græsareal med 
køer og deres efterladenska-
ber, hvilket kunne give ufrivil-
lige glidende tacklinger. Spillet 
var hårdt og spillerne kraftige 
karle fra områdets gårde. 
Klubdragten var  hvid skjorte, 
korte hvide benklæder med en 
mørkeblå stribe samt livrem el-
ler elastik, hvis det kunne skaf-
fes.
Det nye og moderne fodbold-
spil tiltrak mange af byens bor-
gere når der var kamp i byen. 
Årene omkring 1920 var en 
god periode for VIBY BOLD-
KLUB, man vandt mange 
kampe, turneringer og pokaler. 
I slutningen af 20’erne gik det 
mindre godt, ja så dårligt at 
der var risiko for nedlæggelse 
af klubben.

I året 1928 startede man karle 
gymnastik på Viby Kro og i 
1931 gik fodbold og gymnastik 
sammen om den ”ny ” Viby 
Idrætsforening, der også op-
tog håndbold på sit program.

Efter man i en årrække havde 
”lejet” baner hos gårdene 
uden for byen, fi k man i 1934 
sin egen sportsplads ved at 
forpagte 3 tdr. land fra Kilde-
mosegård. Betalingen – afdra-
get- på 33 kr./år skulle helst 
erlægges af den samlede be-
styrelse hos gårdejeren, hvor 
traktementet var kage, kaffe 
og cognac.
I 1936 opførtes et lille hus på 
pladsen og i 1944 købte Viby 
Idrætsforening jorden for 6.380 
kr. Omkring denne sports-
plads, der lå der hvor Duevejs 
udstykning ligger i dag, kon-
centreredes foreningens akti-
viteter indtil 1973. Her blev der 
spillet fodbold og håndbold 
ligesom det var foreningens 
festplads.
Viby Idrætsforenings anlæg 
bestod af 3 fodboldbaner, 2 
håndboldbaner og et primitivt 
klubhus på 40m2, som i star-
ten kun havde koldt vand og 
gammeldags lokummer. På et 
tidspunkt fi k man anskaffet en 

gasvandvarmer, så kunne man 
købe et varmt bad for 25 øre.
Det var, med de efterhånden 
mange medlemmer, svært at 
fi nde plads til alle, så i 1965 
henvendte foreningen sig til 
sognerådet med ønsket om 
mere plads. Man ønskede 
enten en udvidelse af det ek-
sisterende anlæg eller et nyt 
anlæg andet steds i byen. For-
handlingerne gik i gang og for-
eningen fi k herunder tilbudt 8 
tdr. land sydøst for Peder Syv 
Skolen. Således gik der 7-8 
år med diskussioner hvor bøl-
gerne tit gik højt, både internt 
i foreningen og foreningen og 
kommunen imellem. Man ene-
des til sidst om et mageskifte 
således at Viby Idrætsforening 
fi k arealerne på Lindevej og 
kommunen arealet på Fasan-
vej/Duevej.
Ved foreningens 60 års ju-
bilæum i 1969 var man 500 
medlemmer, så behovet for 
udvidelse af anlægget var ind-
lysende for alle.

Ved hjælp af frivillig arbejds-
kraft fi k man bygget klubhuset 
på Lindevej med rejsegilde den 
12. august 1972 og indvielse 
af hus og baner lørdag den 11. 
august 1973, med et festligt 
program hvori indgik: Nedtag-
ning af fl aget på den gamle 
idrætsplads, gående i optog til 
det nye anlæg hvor fl aget blev 
hejst, samt reception med ta-

ler m.v. efterfulgt at gymnastik 
og folkedans i de nye lokaler. 
På fodboldbanen mødte Vibys 
førstehold Gadstup og da-
gen efter havde man besøg af 
Stjerneholdet der spillede mod 
vore lokale ”stjerner”. Senere 
var der et stort tivoli på plad-
sen – jo den indvielse blev fej-
ret med maner.

Nu var idrætsanlægget der, og 
alt skulle være så godt, men 
det var det ikke, idrætsfor-
eningen havde svært ved at få 
økonomien til at hænge sam-
men. Man indledte forhand-
linger med Ramsø kommune 
hvori også den nyoprettede 
Ramsø Idrætsunion deltog. 
Man nåede frem til en tilskuds-
ordning der betød, at Ramsø 
kommune pr. 1. januar 1982 
overtog idrætsanlægget og en 
mangeårig epoke som selvejer 

sluttede.

Boblehallen havde en begræn-
set levetid, hvilket man godt 
vidste ved opførelsen, men det 
kom alligevel bag på de fl este, 
at den pludselig tabte pusten 
en dag i september 1989 trå-
dene i syningerne var rådne 
og kunne ikke mere holde til 
trykket. Hallen blev repareret 
og man var nu klar over at hal-
len kun havde begrænset tid 
tilbage. 

I 1988 tager Ramsø Idræts 
Union - RIU- initiativ til at 
samle en gruppe mennesker 
med tilknytning til Viby Idræts-
forening og Ramsø Tennis-
klub, med det formål at fi nde 
grundlag for bygning af en ny 
idrætshal i Viby.
Denne gruppe bestående af 
formanden for Viby Idræts-
forening Arne Christiansen, 
formanden for Ramsø Ten-
nisklub Henning Kristensen, 
formanden for fodboldafdelin-
gen Arne Møller, formanden 
for håndboldafdelingen Leo 
Mikkelsen, bestyrelsesmedlem 
i RIU Svend Erik Larsen og be-
styrelses medlem i Ramsø Ten-
nisklub Steen Legene mødtes 
med repræsentanter for alle 
politiske partier  i Ramsø Kom-
mune og aftalte rammerne for 
et projekt , som blev til Viby-
hallen amba. I projektet indgik 
2 haller, en opvisningshal og 
en træningshal.
Budgettet og de endelige afta-
ler med Ramsø kommune bl. 
a. om købet af grunden blev 
afsluttet. Heri indgik at an-

delsselskabet skulle tegne de 
nødvendige andele og at kom-
munen efter 10 år skulle købe 
andelsbeviserne tilbage.
I perioden frem til 31. decem-
ber 1989 blev der tegnet 1115 
andele á 1000 kr. fordelt på 425 
personer og lokale fi rmaer.
Arkitekt på projektet var Man-
gor og Nagel og hovedentre-
prenør det lokale fi rma  BB 
Byggeindustri.
Maj 1990 blev første spade-
stik taget og den 1. december 
samme år blev hallen taget i 
brug ved et fl ot fl erdages ind-
vielsesarrangement.
I 2000 blev nøglerne over-
draget til Ramsø kommune 
sammen med den opsparede 
kapital, der skulle anvendes 
til udskiftning af hallens gulv, 
samt øvrig vedligeholdelse. 
Ramsø kommune tilbagekøbte 
alle andelsbeviserne lidt før 
det aftalte. 
Disse moderne haller gav in-
dørsidrætten virkeligt gode 
forhold og dermed også et til-
trægt løft.

1933 - 1936 Holm Olsen
1936 - 1938 Otto Jørgensen
1938 - 1940 Ove Petersen
1940 - 1941 C. Christiansen
1941 - 1943 Malling Jørgensen
1943 - 1944  C. Christiansen
1944 - 1946 Sigurd Nielsen
1946 - 1947 Tage Jensen
1947 - 1948 Børge Klamer
1948 - 1951 Jørgen Sønder
1951 - 1955 Åge Mortensen
1955 - 1955 Henning Hansen
1955 - 1957 F. Sørensen
1957 - 1958 Børge Nielsen
1958 - 1959 Kjeld Nielsen

1959 - 1962 F. Sørensen
1962 - 1963 Knud Hansen
1963 - 1964 Henning Hansen  
1964 - 1966 F. Sørensen
1966 - 1967 Preben Palsberg 
1967 - 1970 F. Sørensen
1970 - 1973 Preben Palsberg
1973 - 1982 Hans R. Larsen 
1982 - 1984 Kurt Forslund
1984 - 1985 Bruno Jensen 
1985 - 1996 Arne Christiansen 
1996 - 2003 Kurt Hansen 
2003 - 2007 Hans Brandenborg 
2007 -  Inga Skjærris  

Her vil vi se på udviklingen 
indenfor de idrætsgrene der i 
dag er en del af Viby Idrætsfor-
ening, uden at gå i detaljer med 
resultater og navne, idet det til-
lader plads og tid ikke og også 

fordi det bl. a. er gjort i jubilæ-
umsskriftet fra 75 års jubilæet 
og fordi det kan søges i afde-
lingernes referater og protokol-
ler, samt i Lokalhistorisk Arkivs 
righoldige samlinger.

Som forsøg optog Viby Idræts-
forening, sidst i 30’erne, bad-
minton på programmet. Man 
spillede på Viby Kro, under 
ikke helt ideelle forhold. I 1943 
fi k man mulighed for at bruge 
lokalerne på Gl. Viby Skole – 
der senere blev kommunekon-
tor for Ramsø kommune. Man 
spillede badminton 2 gange 
om ugen, efter gymnastikken 
og kontingentet herfor var 1,00 
kr. pr. måned. Det første bad-
mintonudvalg havde følgende 
sammensætning: Oluf Horn-
slet, Aksel Pedersen, Bent 
Vedsø, Karen Mortensen og 
Mogens Christoffersen.
Tilgangen svigtede noget i 
begyndelsen af 50’erne, men 
i 1959 kunne afdelingen med 
stolthed fremvise 3 Sjællands 

mesterskaber og senere kom
fl ere til.
Så kom der igen en række 
mindre gode år, med svigten-
de tilslutning, men i midten af
60’erne fi k motionsbadminton
en fremgang. Boblehallen og
Dåstrup hallen fi k virkeligt sat
skub i badminton interessen
både for børn og voksne og
afdelingen blomstrede frem til
90’erne for så igen at få en lidt
mere stille periode.
Badminton afdelingen er en af
de få afdelinger i VIF, der kan
bryste sig af, at en af deres 
spillere er nået helt til tops på
verdensplan Mette Scholdager
der vandt bronze i mixdouble 
ved Olympiaden i Athen 2004.

Dette nye anlæg og en sam-
tidig meget stor tilfl ytning til 
Vibys nye udstykninger, satte 
yderligere gang i idrætsfor-
eningen
Men man manglede en hal til 
indendørs sport, for skolehal-
lerne på Peder Syv Skolen, 
Dåstrup skole, Osted Fri- og 
Efterskole og hallen på Skal-
stup kaserne, som alle var i 
brug til håndbold, gymnastik 
og badminton, var for små til 
moderne håndbold og inden-
dørs fodbold.
Da det ikke var muligt at over-
bevise kommunalbestyrelsen 
om nødvendigheden af op-
førelse af en idrætshal, fandt 
man en nødløsning – en bob-
lehal – en hal der bestod af 

kunststof, der blev holdt oppe 
af indblæsning af luft alle døg-
nets timer. Beslutningen om at 
optage lån til denne hals op-
førelse blev taget på en gene-
ralforsamling 31. maj 1974 og 
den 17. september gav Ramsø 
kommunalbestyrelse tilladelse 
til at opføre en boblehal på 
47 x 23m til ca. 600.000 kr. 
Støbning af grunden gik i gang 
november 1974 og hallen blev 
indviet med megen festivitas 
den 2. marts 1975. Boblehal-
len  satte rigtigt gang i hånd-
boldspillet i Viby, der hidtil 
kun rigtigt havde fungeret om 
sommeren på græs. Den blev 
endvidere en hyggelig ramme 
om mange festlige halfester og 
baller.

Starten Den første hal - Boblehallen

Ramsø Kommune overtager anlægget

De 2 nye haller

VIF’s formænd i 100 år

Lidt om de forskellige 
idrætsgrenes historie

Fodbold

Badminton

Det nye anlæg

Det første anlæg
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Håndbold kom til Viby Idræts-
forening i 1931, men havde fra 
starten lidt svært ved at hverve 
medlemmer. I 1936 var der 
2 damehold og 2 herrehold. I 
årene 1942 -1944 havde man 
en god periode, hvor der også 
kom drengehåndbold på pro-
grammet. Sådan gik det op og 
ned for håndbolden i Viby ind-
til der i 1975 kom en boblehal 
med en bane, der havde den 
rigtige internationale størrelse. 
Der blev arrangeret stævner 

der havde til formål at øge 
interessen for håndbold og 
skaffe fl ere medlemmer. Her 
var Grundejerforenings stæv-
net det helt store, de mange 
nytilfl yttede parcelhusejere 
og deres børn tørnede sam-
men i nogle drabelige dyster 
og rigtigt mange af dem blev 
aktive medlemmer af Vibys 
håndboldafdeling. Man deltog 
med hold i alle rækker i diverse 
turneringer, fi k trænere uddan-
net og var blandt de første i 

Denne afdeling er ret ung i 
Viby Idrætsforening den blev 
stiftet den 7. maj 1975 med  
Kai Nielsen som træner og in-
struktør. Den første trænings-
aften stillede der 6 medlem-
mer i Boblehallen, der alle var 
uden gradueringer og bælter. 
Interessen for selvforsvar var 
støt stigende i disse år og al-
lerede i begyndelsen af 1977 

kunne afdelingen stille med 
30 medlemmer der havde fået 
gult, grønt og orange bælte og 
man havde 8 internationalt an-
erkendte hjælpetrænere.
Ved forskellige begivenhe-
der stillede afdelingen med 
et opvisningshold – der på en 
særdeles levende måde viste, 
hvad jujitsu går ud på.
I juni 1977 blev der afholdt 

danmarksmesterskaber i Go-
shin-jitsu hvor afdelingens 
Peter Højlund blev danmarks-
mester.
1979 var et højdepunkt i af-
delingens historie idet Peter 
Højlund og Torben Sørensen 
gradueret til 1. Dan og fi k 
dermed det sorte bælte se-
nere samme år opnåede Jan 
og Bjørn Sengeløv ligeledes 

denne graduering. I 1980 fi k 
afdelingen den første kvinde-
lige sortbælte bærer.
Afdelingen havde en tilbage-
gang i midten af 80’erne,  som 
man senere har fået rettet op 
på og den er i dag en af VIF’s 
sunde og stabile afdelinger der 
har sin træning i gymnastiksa-
len på Peder Syv Skolen. 

Sidste skud på stammen i Viby 
Idrætsforening er Løbeklub-
ben. Den blev stiftet den 22. 
oktober 2007 af en gruppe 
personer, der ønsker at skabe 
og øge sundhed ved fysiske 
aktiviteter, som udføres ved 
løb og eventuelle andre moti-
onsformer. Man ønsker end-
videre at have regelmæssige 
træningssamlinger, samt at ar-
rangere og deltage i motions-
løb samtig med man fremmer 
socialt sammenhold og kam-

meratskab.
Træningen foregår 3 gange
om ugen med udgangspunkt
fra Viby Sj. Idrætscenter. Ved
sæson start den 30. marts
2008 mødte 65 løbere op for at
deltage i introduktionsmødet,
konditesten og den første lø-
betræning 
Afdelingen har ved fl ere lejlig-
heder været arrangør ved lo-
kale motionsløb i og omkring
Viby, samt deltaget i en række
løb på hele Sjælland. 

Ud over de 7 idrætsgrene der 
i dag udgør Viby Idrætsfor-
ening har fl ere andre gennem 
tiderne været forsøgt. Blandt 
de der har haft længst levetid 
er Bordtennis og Folkedans. 
Bordtennis startede i 1956 og 
fortsatte med afbrydelser til 
midt i 80’erne. Folkedans star-
tede i 1969 som en udløber af 
gymnastikafdelingen og slutte-
de som en del af Viby Idræts-
forening november 1995.

Tennis, som startede i 1979,
med det første år som en un-
derafdeling under badminton,
har herefter, som en selvstæn-
dig forening, der gennem man-
ge år har samarbejdet positivt
med Viby Idrætsforening, uden
at være en del heraf.
Herudover har atletik, boks-
ning, basket- og volleyball
været forsøgt uden større suc-
ces.

Støtte til Viby Idrætsforenings 
ungdomsarbejde er siden 
1972  kommet fra Forældre- 
og Støtteforeningen til Viby 
Idrætsforening som frem til 
1992 skaffede midlerne gen-
nem afholdelse af ugentlige 
bankospil. Denne forenings 
midler + overskud fra diverse 
by- og høstfester indgik som 
fondskapital i Viby Støtte- og 
Aktivitetsfond der blev stiftet 
den 26/3 1988 og har funge-
ret frem til i dag. Renterne af 
fondskapitalen har gennem 

mere end 20 år været med til
at ungdommen i Viby Idræts-
forening har kunnet deltage
i stævner og rejser overalt i
Europa, samt kunnet anskaffe 
redskaber m.v. der ellers ikke
var på budgettet.
Fodboldafdelingen har en for-
ældreforening Kuglen der i
2008 kunne fejre sit 25 års ju-
bilæum.
En forening som ved mange
opfi ndsomme arrangementer
har skaffet midler til støtte for
fodboldungdommen. 

Viby Idrætsforening har i fl ere 
perioder haft sit eget blad 
– Skulderbladet. Det startede 
i 1970, hvor nogle friske folk 
fra fodboldafdelingen fandt 
det vigtigt at debatten mellem 
kommunen og idrætsforenin-
gen, samt hvad der i øvrigt 
foregik idrætsmæssigt kom 
ud til en bredest muligt kreds. 
Det første blad udkom som-

meren 1971 og fortsatte regel-
mæssigt, dog afbrudt i 1976
grundet manglende redaktør,
indtil i midten af 80’erne. Det
var et blad i A5 format på 10
-15 sider, som blev modtaget
godt i lokalområdet og som
økonomisk blev båret af lokale
annoncører. Man har mulighed
for af fi nde stort set alle numre 
på Lokalhistorisk Arkiv.

Viby Idrætsforening har som 
den vigtig lokale kulturfor-
midler været initiativtager el-
ler medpart i så godt som alle 
større fester som: Byfester, 
Høstfester, Gifteballer, Halbal-
ler, Vinfester, Fastelavnsballe, 
Påskeballer, Pinseballer, Skt. 
Hans fester, juletræsfester og 
ikke mindst foreningens egne 
jubilæumsfester. 

Ved foreningens 50 års jubilæ-
um skrev Dagbladet: Hvis alle 
Viby Idrætsforenings godt 800 
medlemmer, anmeldte del-
tagelse i den jubilæumsfest, 
som foreningen arrangerer på 

Viby Kro i anledning af sit 50
års jubilæum, skulle hele Viby
med, for byen tæller godt 700
indbyggere. 

Selv om antallet af fester i
dag er meget mindre, er Viby
Idrætsforening med når der
sker noget, man forstår stadig
at arrangere fl otte opvisninger,
juletræsfester og nu en 100 års
jubilæumsfest. Men, vil mange
sige – især de ældre – det bli-
ver aldrig som i gamle dage
og det gør det heller ikke, bl.a.
fordi vi i dag har TV, internet og
et uoverskueligt tilbud på for-
nøjelser.

En moderne idrætsforening 
kan ikke undvære mødelokale 
og cafeteria. Det har man også 
haft  i Viby Idrætsforening siden 
man tog det nye klubhus i brug 
i august 1973. I begyndelsen 
havde man forpagtere der drev 
”forretningen” med mere eller 
mindre succes. Omsætningen 
var ikke stor nok til at kunne 
bære en blot rimelig løn. Nogle 

friske folk fi k i år 2000 den ide, 
at det måtte kunne drives ved
hjælp af frivillig arbejdskraft:
Det kunne det og det foregår
ved at hver afdeling får andel 
i overskuddet i forhold til det
antal timer afdelingens med-
lemmer har deltaget i driften.

Petanque afdelingen blev stif-
tet den 19. november 1995 
af en gruppe ældre aktive og 
passive medlemmer af Viby 
Idrætsforening. Afdelingens 
baneanlæg, der har belysning, 
er placeret bag klubhusets ter-

rasse ved Vibyhallerne.

Afdelingen har den absolut hø-
jeste gennemsnitsalder i Viby 
Idrætsforening, idet  de godt 
40 medlemmer spænder over 
alders gruppen 55 – 85 år, men 
man ser meget gerne fl ere 
yngre medlemmer.

Træningen foregår søndag 
formiddag, onsdag aften og 
torsdag formiddag og der spil-

les året rundt, kun meget store 
snemasser kan forhindre træ-
ningen.

Afdelingen deltager i mange 
turneringer og stævner rundt 
omkring i Danmark og Sve-

rige.

Der lægges stor vægt på det 
sociale samvær, hvorfor der i 
forbindelse med klubmester-
skaberne og andre betydende 
kampe og stævner oftest er 
fællesspisning.

Man har gennem fl ere år invi-
teret Ramsø kommunalbesty-
relsen til en dyst med efterføl-
gende samvær.

Gymnastik er ikke noget nyt i 
Viby, man har lavet gymnastik 
siden 1880, i den daværende 
Skytteforening, senere Dåstrup 
Gymnastikforening og fra1928 
i Viby Boldklubs (den senere 
Viby Idrætsforening) regi. Her 
foregik det på Viby Kro under 
ledelse af hr. Thorboe. Få år 
efter fi k også kvinder og børn 
mulighed for at dyrke gymna-
stik i VIF. Gymnastik i krosalen 
fortsatte indtil 1941. I kontrak-
ten med kroværten, fra 1933, 
står : ”der betales 3 kr. pr. uge 
indbefattet den varme der an-
ses for nødvendigt- dog over 
halvdelen af aftenerne”. Det 
var en overordentlig mærk-
bar forbedring da man i 1941 
kunne fl ytte over i den nye 
gymnastiksal i Gl. Viby Skole, 
her var gode gulve, varme og 
mulighed for bad.
Efter 1964 foregik næsten al 
gymnastik i Peder Syv Skolens 
2 gymnastiksale og senere tog 
man også Dåstruphallen og 
Klubhuset i brug.
Et gennemgående problem for 
gymnastikafdelingen har været 
at skaffe instruktører, man var 
nødt til at avartere og indhente 
tilbud fra folk udefra. Beta-
lingen til instruktørerne var i 
30’erne 2 til 4 kr. pr. gang.  
Gymnastikopvisningerne var 
og er årets højdepunkt. De 
foregik i starten i Viby Kros sal 
der altid var fyldt til bristepunk-
tet. I et hjørne sad et 2 mands 
orkester og det og  publikum 
fyldte salen, så det kunne kni-
be for gymnasterne at få den 
nødvendige plads. Efter opvis-

ningen blev orkesteret udvidet 
med 1 mand og så var der bal 
til den lyse morgen.
I 50’erne havde især drenge-
gymnastikken vind i sejlene, 
man kunde hvert år sende 
hold til amtsopvisningerne i 
Borrevejle og Roskilde, ja man 
var sågar på opvisningsture i 
Jylland og Sverige.
I årene efter kom der meget 
nyt indenfor gymnastikken. I 
starten klarede gymnasterne 
sig uden musik, man sang, 
hvis det var nødvendigt for at 
holde takten. Senere kom kla-
verspillet ind i billedet, så kom 
båndoptageren og i dag er 
næsten al musik via gettobla-
stere og cd- afspillere.
I 60’erne kom nye tiltag som 
Mor & Barn gymnastik til, hvor 
de kom fra de kunne gå og i 
den modsatte ende af alders-
skalaen - Pensionistgymnastik. 
Senere kom mange forskellige 
former som afspændingsgym-
nastik, rytmegymnastik, ball-
stik og meget mere. Afdelingen 
spænder over medlemmer fra 
2 – 70 år og har hvert år noget 
nyt på programmet
Opvisningerne har fl yttet sig 
fra Viby Kro til Dåstrup hallen 
og nu til Viby hallerne og er 
stadig det helt store tilløbs-
stykke i byen.
Gymnastikafdelingen har altid 
været, og er stadig en af de 
mest  kreative afdelinger i Viby 
Idrætsforening og i alle årene 
har man  stillet med  folk til 
fælles arrangementerne, så-
som giftebal, revyer, jubilæer 
o. lign.   

Danmark der tog minihånd-
bold (for de på 4 – 5 år) på pro-
grammet.
Mange unge spillere fra Viby 
har haft lejlighed til at deltage i 
store stævner såvel i Danmark 
som udlandet.
Afdelingen har gennem årene 
haft mange amts-, kreds- Sjæl-
lands- og landsmestre, lige-
som den har været leverandør 

af talenter til de store klubber 
i landet, ja selv til damelands-
holdet.
De seneste år har man med 
succes holdt håndboldskole 
på anlægget.
Håndbold i Viby er fulgt med 
tiden, selvom der ind imellem 
har været svære tider og frem-
står i dag som en moderne 
håndboldklub.

Petanque

Håndbold

Gymnastik

Jujitsu

Fester og arrangementer

Cafeteriet

Skulderbladet

De idrætsgrene der blev prøvet, 
men ikke holdt

Støtteforeningerne

Løb



De næste 100 år
I dette afsnit har vi anmodet 
lederne af VIF: Formand og 
formændene for de 7 afdelin-
ger om at give et kort bud på 
de næste 100 år.
Redaktøren har, af hensyn til 
helheden, tilladt sig at forkorte 
og stramme disse indlæg op.

Viby Idrætsforening

Viby Idrætsforening er en stor 
fl erstrenget forening med 7 
aktive afdelinger og ca. 1700 
medlemmer fordelt på alle al-
dersgrupper.
Viby Idrætsforening er ”EN 
SUND IDE” og derfor er over 
en 1/3 del af byens indbyg-
gere medlem af foreningen.
Tænk, at det er 100 år siden 
at foreningen blev stiftet. Den 
23. september 1909 så den 
dagens lys.
Antallet af afdelinger har væ-
ret svingende gennem årene, 
alt efter de ildsjæle der har 
været og de ønsker som bor-
gerne har haft gennem tiden.
Den placering som foreningen 
har i samfundet, kan vi takke 
alle de mange hundrede le-
dere, som gennem årene har 
gjort et fantastisk stykke frivil-
ligt arbejde.
Idræt er en kulturel aktivitet, 
hvor det at dyrke idræt og 
have et godt kammeratskab i 
foreningen er et mål i sig selv 
og ikke et middel til at løse 
sociale, sundhedsmæssige 
og andre samfundsmæssige 
problemer.
Viby Idrætsforening ønsker, at 
vi kan bevare idrættens auto-
nomi også de næste 100 år.
Viby Idrætsforening vedken-
der sig den store samfunds-
mæssige betydning og de 
mange sidegevinster, ligesom 
vi arbejder på, at så mange 
som muligt kan fi nde den akti-
vitet, som passer  dem bedst.
Viby Idrætsforening ser frem-
tiden positiv, vi er parat til at 
modtage endnu fl ere med-
lemmer i takt med at byen 
vokser.
Vi arbejder på at etablere de 
nødvendige faciliteter, som 
lever op til samfundets udvik-
ling. Over de kommende år 
ser jeg en nødvendig udbyg-

ning af Viby Sj. Idrætscenter 
med et værested, fl ere lokaler 
til alle de mindre aktiviteter, 
som bordtennis, aktiviteter 
for små børn og ældre, et 
motionscenter, samt ud og 
ombygning af bade og om-
klædningsforholdene også en 
ekstra hal og fl ere boldbaner.
Sluttelig vil jeg bringe en tak 
til alle aktive, ledere,politikere, 
sponsorer og erhvervslivet for 
den støtte der ydes til Viby 
Idrætsforening.
Fremtiden vil, som i de første 
100 år give jer sejre og neder-
lag, men det vigtigste er, at 
Viby Idrætsforening fortsæt-
ter med at være det lokale 
samlingspunkt, hvor medlem-
merne kan lide at komme og 
være sammen.
Idrætten i Viby ønskes hjerte-
lig tillykke med de 100 år og 
mange gode ønsker for frem-
tiden.

Badminton

Vi har ca 250 medlemmer for-
delt på alle aldersgrupper. Det 
primære mål er, at det skal 
være sjovt at spille badmin-
ton og der lægges vægt på, at 
alle medlemmerne får en god 
oplevelse. Det skal ske under 
hensyntagen til, at ikke alle 
har samme ambitioner, for-
ventninger eller ønsker.
Som noget nyt har en kreds af 
forældre oprettet et udvalg til 
varetagelse af ungdomsafde-
lingens aktiviteter.
Det er ligeledes målet at fort-
sætte de senere års succes 
med motionsbadminton også 
for spillere der er 60 år og der-
over. Her er træning og hygge 
med en efterfølgende kop 
kaffe med brød recepten.
Besøg vor hjemmeside: 
www.vibybadminton.dk

Fodbold  
Afdelingen har haft stor vækst 
de sidste 3 – 4 år, både på 
spillersiden og også hvad an-
går frivillig arbejdskraft. Det er 
positivt og en del af vor mål-
sætning.
Vi har opnået stor opbakning 
fra det lokale erhvervsliv og 
har en fi n økonomi, som synes 
positiv også for vor fremtid.

Vi satser på at skabe et godt 
klubliv og beholde vore ung-
domsspillere så lang tid som 
muligt, samt at sikre en god 
og solid overgang til senior-
spillere i klubben.

Her i jubilæumsåret har vi ta-
get 4 store kvantespring. 1) en 
ny bred organisation til afl øser 
for den traditionelle. 2) Vi har 
investeret i en pølsevogn, der 
skal skabe noget ”liv” på sta-
dion og for at tilbyde noget 
mere service for forældre og 
gæster. 3) Vi har åbnet fodbol-
dakademiet vort nye fl agskib, 
der er et tilbud til de ældste 
ungdomsspillere, hvor spe-
cialuddannede og højt licen-
serede trænere laver speciel 
træning for vore spillere. 4) 
Vi satser målrettet på at ud-
danne fl ere kampledere og 
dommere. Vi tror, at vi i 2009 
er den klub på Sjælland, der 
uddanner fl est personer der 
fremover vil varetage dom-
merfl øjten, hvilket vi er stolte 
af.
Vi ser frem til at få bedre og 
større faciliteter: Mere græs, 
kunststofbane, nye omklæd-
ningsrum samt et værested til 
at afl øse det gamle cafeteria 
– selvom man bliver 100år bli-
ver man aldrig for gammel til 
at drømme.

Gymnastik

Gymnastik afdelingen er dybt 
forankret i bredde idrætten, 
med tilbud indenfor en bred 
vifte af gymnastiske udfoldel-
ser fra de helt små til de noget 
større og mere ”erfarne”.
Glæden og kreativiteten er 
omdrejningspunktet i gymna-
stikken – vi udvikler os hele 

tiden i takt med gymnasterne. 
Der er ingen begrænsninger 
i udfoldelses mulighederne 
– kun opgaven at sætte tin-
gene i gang.
Gymnastik afdelingens stør-
ste ønske for fremtiden er dog 
en væsentlig udvidelse af vo-
res muligheder for at udvide 
aktiviteterne – da vi i dag er 
stærkt begrænset af mang-
lende hal/lokale kapacitet.
De bedste forudsætninger 
for vores alles velbefi ndende, 
fysiske og sociale udvikling 
starter i idrætsforeningen 
– derfor er det vores alles an-
svar at videre udvikle og ud-
brede brugen af idrætten.

Håndbold

Viby IF  Håndbold er en afde-
ling i vækst, hvilket vi også for-
venter de kommende år, men 
alt står og falder med, at vi 
kan få spillefl ader nok og med 
om vi kan skaffe fl ere frivillige 
til at tage sig af alle de unge 
håndboldspillere, der gerne vil 
spille håndbold. i Viby IF.
Klubbens sjæl skabes gen-
nem frivilligt arbejde. 
Afdelingens formål er at frem-
me interessen for og kend-
skabet til håndbold.
Klubbens placering i lokal-
samfundet gør, at det primæ-
re arbejde ligger i ungdoms-
årgangene og som noget 
særegent i Old Girls rækken. 
Afdelingen er tilsluttet Sjæl-
lands Håndbold Forbund og 
DGI.
Viby IF håndbold deltager i de 
turneringer som SHF vinter 
og sommer, i Haribo Cup og 
i Sydhavs Cup. 
Håndbolden arrangerer hånd-
boldskole hver sommer, lige-
som vi deltager som vagter 
på Roskilde Festival for på 
den måde at tjene penge til 
afdelingen.

Jujitsu
Jujitsu er en lille afdeling med 
ca. 30 medlemmer. Vi fylder 
derfor ikke så meget i Viby IF, 
og da Jujitsu træner på Pe-
der Syv Skolen, er vi derfor i 
hverdagen lidt udenfor fælles-
skabet.
Jujitsu håber, at planerne om 

at fl ytte værestedet og udvide 
med ekstra træningslokaler 
omkring Viby Idrætscenter 
vil muliggøre, at jujitsu kan 
rykke træningen ned sammen 
med de andre afdelinger og 
dermed øge det sociale sam-
menhold i foreningen (mellem 
afdelingerne).

Samtidig vil en fl ytning mulig-
gøre, at vores medlemmer får 
mulighed for at hygge med 
lidt mad og drikke efter træ-
ningen.
Endelig vil forældrene, kolle-
gaer, venner, klassekammera-
ter og alle andre interesserede 
bedre følge med i træningen 
og de kan samtidig få en for-
friskning mens der er træning. 
Dette vil øge opmærksomhe-
den omkring jujitsu og måske 
være med til at skabe frem-
gang i medlemstallet.

Løb

I Viby Løbeklub, hvor vi til træ-
ningen enten går eller løber, 
gør vi også meget ud af det 
sociale aspekt, i det at være 
medlem af en klub. Vi frem-
hæver, at vi ønsker at skabe 
og øge sundhed ved fysiske 
aktiviteter.
Udover de 3 ugentlige trænin-
ger klubben tilbyder, arbejder 
vi i den kommende tid på at 
få Walk and Talk deltagerne 
optaget som en gruppe i lø-
beklubben. Det betyder, at vi 
forventer at afdelingen får be-
tydeligt fl ere medlemmer, idet 
løberne og walk and talkerne 
udgør nogenlunde lige store 
grupper.
Vores økonomi ser ud til at 
have det fi nt og vort kontin-
gent er meget overkommeligt 

og dækker lige de udgifter vi
har. De største udgift er til ud-
dannelse af instruktører, der
skal sikre medlemmerne kva-
lifi ceret og motiveret træning.
Klubben har nogle virkeligt
gode løbere blandt medlem-
merne men det er motioni-
sterne der er fl est af, hvorfor
klubben primært vil rette sine
aktiviteter mod denne grup-
pe.
Begynder træning vil blive til-
budt hvert forår for alle, som
har lyst til at komme i gang.

Petanque

Vores medlemstal har i mange
år ligget på 40 – 50. Yngste
medlem er nær de 60  og der
er intet der pt. tyder på, vi får
tilgang af unge mennesker, så
vi forventer uædret medlems-
skare og -sammensætning.
Vort kontingent er på 250 kr. 
pr. år. Og det ser ud til at være
tilstrækkeligt da vi også har 
andre indtægter.
Vi satser ikke på elite eller li-
censspillere under Dansk Pe-
tanque Forbund, da vi anser
det sociale samvær for det
vigtigste.
I den kommende tid vil vi re-
novere de sidste 5 af vore 7
baner.
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