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Forord 
 
Som formand for Kalundborg Hockey Klub er det med stor glæde, jeg i dette jubi-
læumsskrift, kan ønske klubben og dens medlemmer et hjerteligt tillykke med 100 
års jubilæet. 
 
Jubilæumsskriftet er bl.a. lavet af nogle frivillige personer, der har været medlem-
mer i klubben i mange år, og hvor bestyrelsesmedlem Martin Pedersen, efterføl-
gende har arbejdet videre med materialet og sat det op, så det nu fører os igennem 
klubbens historie, i en selvfølgelig meget forkortet, men spændende og indbyden-
de udgave. Tak til jer alle for dette dejlige resultat! 
 
Der er ingen tvivl om, at vi har haft nogle år hvor klubben toppede mest, bl.a. i 
årene fra 1935 til 1956 og også fremme i 1981 til 1985. Dermed ikke sagt vi ikke 
har ydet noget de andre år, men specifikt var det i de førnævnte år, vi resultat-
mæssigt virkelig var på toppen. 
Hvis man ser bort fra senior holdene, har vores ungdomsafdeling, ikke mindst 
pga. nogle fremragende frivillige trænere, klaret sig helt fantastisk! De har gen-
nem årene hevet resultater og medaljer hjem i meget stor stil, hvilket er meget 
bekræftende for en lille klub. 
 
Som første kvindelige formand i klubbens historie, er det med en vis portion yd-
myghed, at jeg går fremtiden i møde sammen med min fantastiske bestyrelse. 
Mit store ønske og håb er, at vi sammen i klubben kan løfte den store opgave, at 
føre klubben videre i mere eller mindre samme ånd, selvfølgelig med de fornyel-
ser der nu engang følger med tiden. 
Fremtiden bliver en stor udfordring mht. fastholdelse og rekruttering af medlem-
mer, da de unge mennesker i dag har rigtig mange tilbud, dette både i idrætsfor-
eningerne men også i teknologiens verden. 
Hver ting til sin tid, så derfor ønsker jeg endnu engang hjerteligt tillykke med de 
100 år, og rigtig god læsning. 
 
 

  
Bettina Eriksen 

 Formand for Kalundborg Hockey Klub 
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Kalundborg Hockey Klub tager sin begyndelse 
Hockeyklubben blev stiftet den 28. april 1911 på højskolehjemmet i Kalundborg, 
Kordilgade 10, af lærer A.P. Larsen. Klubbens første bestyrelse bestod af Fru 
Dagmar Larsen og Kommune lærerne Buhre og A.P. Larsen. 
Banen, som lå ud mod vandet på Gisseløre, hvor der i dag er parkeringsplads, var 
i ringe forfatning, og medlemmerne gjorde den selv i stand. Det første "klubhus" 
var en trækasse med hængelås, hvori stokke og de enkelte bolde der var til rådig-
hed, blev opbevaret. Omklædningen foregik dengang i det fri. Helt fra start af 
blev hockey ret populært i Kalundborg, og der skulle ikke gå lang tid før klubben 
kunne gøre sig gældende blandt de allerbedste. 
6. september 1914 blev klubbens første kamp spillet, på fælleden i København, 
hvor Kalundborg vandt 9-1 over Helsingør. Men det var først i 1918, at klubben 
tilmeldte sig Danmarksturneringen, og 3 år senere, i 1921, at oprykningen til den 
bedste række (mesterrækken) blev en realitet. 

 
Første DM til klubben 
Allerede året efter, i 1922, sikrer Kalundborg Hockey Klub sig sit første Dan-
marksmesterskab. Det der primært førte til mesterskabet, var A.P. Larsens real-
skoledrenge, der dannede 
så stærkt et skolehold, at 
de kom med i klubben. 
På DM-holdet var der 
således kun 4 egentlige 
klubspillere. Kalundborg 
vandt den afgørende 
kamp over KH med 1-0, 
og kampen blev spillet i 
København. Interessen 
for hockeyspillet var 
dengang så stor, at der 
var ca. 200 tilskuere med 
hjemmefra. 
Året efter anlagde kom-
munen en ny hockeybane 
på Gisseløre, og den blev 
indviet med en kamp 
mod et tysk hold og med 
2200 tilskuere. 

Holdet fra 1922 der vandt klubbens første DM 
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Guldalderen 
Tiden fra 1935 til 1956 skulle vise sig at blive med Kalundborg som en altdomi-
nerende faktor i dansk hockey. Hele 16 Danmarksmesterskaber blev det til, og 
desuden flere pokaltitler. Vi vandt desuden i 1956 pokalen til ejendom, efter at 
have vundet pokalturneringen 4 gange i træk. 
Det var de såkaldte "Valdemarsdrenge" der udgjorde grundstammen på holdet. 
A.V. Jensen, der var formand på daværende tidspunkt, gik en aften i slutningen af 
20'erne forbi 
Valdemarsga-
de, og så en 
drabelig hock-
eykamp i 
gang. Han 
inviterede 
drengene ud 
på Gis, hvor 
de blev udsty-
ret med rigtige 
hockeystokke, 
og der gik ikke 
længe før, de 
var indmeldt i 
klubben. Det 
var bl.a. disse 
drenge, der var 
en del af det 
hold, der kom 
til at være alt-
dominerende i 
dansk hockey. 
Vi var også leverandør af adskillige spillere til det danske landshold. Den første i 
rækken var Robert Hansen, der debuterede som målmand i 1931. Landsholdet 
deltog 1936 i de Olympiske Lege i Berlin, og her deltog Robert Hansen, Robert 
Jensen og Henry Larsen. Til OL 12 år senere i London 1948 havde vi hele 5 spil-
lere med: Robert Hansen, Henrik Sørensen, Egon Johansen, Robert Jensen og 
Erling Nielsen. Endelig ved OL i Rom 1960 bidrog klubben med Erling Nielsen, 
Henrik Sørensen, Flemming Kristiansen og Thorkild Hansen. 
 

Fra en landskamp mod Tyskland i Fælledparken, bag den gamle 

”Idrætsparken”. Vi havde Egon Johansen og Erling Nielsen med 

på det danske landshold. 
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Tiden frem til 75 års jubilæet 
Tiden efter blev lidt mere mager hvad angår guldhøsten. Den stamme der havde 
vundet næsten alt smuldrede lidt omkring 1956, og klubben blev nødt til at få no-
get nyt i gang. Noget 
man måske havde for-
sømt lidt i de år, hvor 
alt bare blev vundet, og 
hvor nye spillere havde 
svært ved at kæmpe sig 
til en plads i den stærkt 
sammentømrede første-
holdstrup. 
Først i 1976 skulle det 
igen lykkes herreholdet 
at vinde et DM med en 
1-0 sejr over KH i Val-
by, i den afgørende 
kamp. Dog skal det 
nævnes at vores herre-
hold vandt DM inden-
dørs i årene 1969 og 
1974, men det talte 
først som officielle danmarksmesterskaber efter 1980. 
Ellers kan af vigtige begivenheder nævnes at Kalundborghallen i 1963 indvies, og 
et stort ønske om at kunne spille hockey hele året går i opfyldelse. 
I 1974 rykker hockeyklubben til det nyopførte Munkesø Stadion. Det var dog med 
stor glæde at klubben igen i 1981 kunne rykke tilbage til Gisseløre. 
I 1980'erne havde klubben også en ganske god periode. I 1982, vinder klubben for 

Holdet der i 1956 vandt pokalturneringen for 4. gang, 

og dermed pokalen til ejendom. 

Der var ofte ganske mange tilskuere til kampene på Gis 
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1970 - EM i Bruxelles. Fra KHK Svend Erik Christiansen, Henning Pedersen og 

 Flemming Kristiansen. 

1971 - Landskamp på Gis mod Wales som vandt 1-0. Fra KHK Preben Nielsen, 

 Henning Pedersen og Flemming Kristiansen. 

1974 - Vinder Det uofficielle DM i halhockey. 

1974-1981 - Klubben flytter til Munkesø Stadion. 

1976 - Vinder DM efter 1-0 sejr over KH. Første DM i 21 år. 

1977 - Deltager i Europacup for mesterhold i Scotland. 

1979 - Landskamp mod Jugoslavien på Munkesø Stadion. Fra KHK Arne Chri-

 stensen, Michael Christensen og Niels Jørgen Hansen. 

1981 - Vinder pokalfinale 1-0 over Orient. 

1982 - Vinder for første gang det officielle Danmarksmesterskab i halhockey efter 

 7-5 sejr over Slagelse i Kalundborghallen. 

1983 - Støtteforeningen oprettes. 

1984 - Klubbens damehold vinder for første gang et dansk mesterskab, og i hal-

 hockey. Og Kalundborg vinder pokalfinalen 1-0 over Orient. 

1985 - Vinder "The double", altså både DM og pokalturneringen, for anden gang i 

 klubbens historie. 

1992 - Landsholdet til EM kvalifikation i Schweiz. Kalundborg deltager med 

 Thomas Pedersen, Martin Jensen og Karl Erik Kristensen. 

1997 - Karl Erik Kristensen deltog på det danske landshold der vandt bronze ved 

 EM i Frankrig i halhockey. 

2000+2002 - Damerne vinder DM på lille bane. 

2007 - Martin Pedersen fra Kalundborg på landsholdet ved EM i Rusland 
 
Herreholdet har vundet danmarksmesterskabet udendørs 19 gange, samt inden-
dørs 3 gange. Desuden er pokalturneringen vundet 9 gange. 
Dameholdet har vundet danmarksmesterskabet i halhockey 1 gang, samt på lille 
bane 2 gange. 
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 Klubbens hædersbevisninger 
 

Dansk Idræts Forbunds æresnål 
1931 Barbermester A.V. Jensen 
1980 Revisor Torben E. Pedersen 
 

J.L. Nathansens mindepokal 
1945 Robert Hansen 
 

Dansk Hockey Unions ærespokal 
1970 Erling Nielsen 
1975 Arne Falkenberg 
1979 Terkild Klint 
1981 Torben E. Pedersen 
 

Dansk Hockey Unions æresnål 
1962 Arne Falkenberg 
1962 Svend Børge Hansen 
1969 Erling Nielsen 
1977 Torben E. Pedersen 
 

Dansk Hockey Unions pokal: Årets Spiller (udsat 1970) 
1970 Henning Pedersen 
1978 Arne Christensen 
1982 Arne Christensen 
1983 Niels Jørgen Hansen 
1985 Jan Klint 
1987 Karl Erik Kristensen 

 
Kalundborg Idræts Unions lederpris 
1974 Arne Falkenberg 
1982 Henrik Sørensen 
1999 Arne Christensen 
 

Kalundborg Idræts Union: Årets spiller 
1984 Jan Klint 
1986 Klubbens DM hold 1985 
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Dansk Hockey Union: Årets dommer 
1999 Arne Christensen 
2002 Michael Jensen  
 

Guldnålen - indtil 2009 har i alt 14 personer modtaget klubbens 
største hædersbevis. 
1941 Mary Jensen 
1941 H. Fischer 
1948 Robert Hansen 
1948 Agner Lund 
1952 A.V. Jensen 
1961 Arne Falkenberg 
1981 Henrik Sørensen 
1991 Hans Kristensen 
1996 Max Jensen 
2000 Anny Christensen 
2003 Ove Eriksen 
2006 Terkild Klint 
2009 Flemming Kristiansen 
 

Æresmedlemmer 
1936 A.V. Jensen (Barberen) 
1937 A.V. Jensen (Slotskældermanden som senere skænkede kongestatuetten) 
1941 Otto (Busch) Hansen 
1951 Mary Jensen 
1961 Robert Hansen 
1980 Arne Falkenberg 
1986 Henrik Sørensen 
1996 Hans Kristensen 
1999 Max Jensen 
 
Af klubbens øvrige hædersbevisninger skal nævnes: Kongestatuetten (uddelt si-
den 1945), juniorstatuetten (1946), Otto Busch Hansens mindepokal (1961), dren-
gestatuetten (1964), fiduspokalen herrer (1969), fiduspokalen damer (1979), Årets 
spiller (1985) og Gerda Hansens pokal (1985). 
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Klubbens formænd i de første 100 år 
1911-1920 Lærer A.P. Larsen 
1920-1925 Disponent Ravn 
1925-1927 Portner Ejner Keller - det sidste halve år var handelsgartner  
        Carl Petersen konstitueret 
1927-1929 Tømrermester Charles Lyngbo-Petersen 
1929-1936 Barbermester A.V.Jensen 
1936-1938 Skorstensfejermester H. Fischer 
1938-1952 Blikkenslagermester Robert Hansen 
1952-1976 Kontorbud Arne Falkenberg 
1976-1986 Revisor Torben E. Pedersen 
1986-1990 Hans Kristensen 
1990-1992 Jens Johansen 
1992-2010 Ernst Rasmussen 
2010-         Bettina Eriksen 

Bestyrelsen pr. februar 2011. 

Fra venstre: Lonni Jensen, Anders Pedersen, Kristina Nielsen, Martin Pedersen 

og Bettina Nielsen. 


