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KAMPAGNE

Medlem af:

VARMEPUMPER
www.fujitsu-varmepumpe.dk

- specielt udviklet til det nordiske klima

SPAR OP TIL 60%
PÅ FAMILIENS
VARMEREGNING

Kontakt Den Grønne Butik for professionel rådgivning om dine muligheder
– hvis du vil spare penge og bo miljøvenligt.

Fujitsu - den allerbedste
varmepumpe til dit hjem
Specielt udviklet til de nordiske klimaforhold.
Ren, naturlig og super effektiv opvarmning af
din helårs- eller fritidsbolig.

76 98 20 35
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Fra kr. 6.900.-
Incl. motor og

fjernbetjening

Design
og produktion
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behov

Amtsvejen 34 , 7200 Grindsted . Tlf. 7534 8111 . info@filskovkro.dk

. .

e

.

Også
mellem
jul og
nytår!

8 Tirsdag 15. november 2016MIDTJYSK UGEAVIS

Erik Broch Petersen fra Hejnsvig 
fik en flot karriere i EfB.

Af Louis Bülow

HEJNSVIG/GRINDSTED - Dyk-
ker vi ned i klubfodboldens 
historiske annaler i det syd- 
og vestjyske, støder vi ikke 
alene på fodboldsportens 
mere berømte sokkelhelte, 
men også på de mange ildsjæ-
le, der trofast knoklede bag 
kulisserne. Dem, der passede 
baner og grønsvær, sørgede 
for indkøb, reparationer, 
vask af spilletøj, rengøring 
af lokaler, salg af vand, is og 
pølser, dem der trænede små 
og store, agerede dommere, 
linjevogtere og meget mere. 
Hverdagens stille vandbæ-
rere, om man vil.

Vi finder således historien 
om en af jysk klubfodbolds 
allerstørste foregangsmænd 
gennem tiderne, Karl Knud-
sen fra Hejnsvig Idrætsfor-
ening, HIF. I fem årtier ar-
bejdede Karl for at få sat HIF 
på landkortet. Som aktiv fod-
boldspiller huserede han ind-
til han fyldte 50 år, og i ledel-
sessarbejdet var han blandt 
dem, der gik forrest og turde 
betræde nye veje.

Med åbne arme og et hjer-
te, der bankede for alle, for-
enede Karl sit livslange virke i 
HIF med menneskelighed og 
socialt engagement. Der var 
plads til alle, også dem der 
kom fra vanskelige kår, dem 
der mistrivedes og havde det 
svært i skolen.

Alle kunne finde et fristed 
hos Karl på stadion, hvor fæl-
lesskabet emmede af nærvær 
og tryghed. Mangen lille purk 
har oplevet sin første sejr på 
livets bane, når Karl med al-
vorlig mine satte ham på pus-
lingeholdet. Han kørte tro-
fast tusinder af kilometer for 
at følge sine spillere. Vandt 
puslingene, var Karl der altid 
med en is i belønning. Tabte 
de, ja så fik de også en is.

Snød den gamle
Da han blev 70 år, stillede 
børn og unge fra HIF op i de-
res klubdragter midt under 
middagen og overrakte ham 
et ur som gave. Det var en be-
væget Karl, der ved synet af 
de små HIF’ere med en tåre i 
øjenkrogen fik fremstammet: 
”Der snød I sgu den gamle …”

Efter mere end 50 år i 
Hejnsvig som det faste hol-
depunkt i HIF blev Karl ef-
terhånden indhentet af alder 
og sygdom, og han måtte til 
slut flytte ind i en lejlighed 
på plejecentret i sin elskede 
by. Længe holdt den gamle 
kæmpe ved, men en lun for-
årsdag - den 11. marts 2003 
- måtte Hejnsvig slippe hans 
hånd og sige et vemodigt far-
vel med en sidste tak.

En af Karls drenge var Erik 
Broch Petersen, nok det stør-
ste talent, HIF har fostret. 
Han spillede fra 1970-81 godt 
370 kampe for EFB, og var 
som mangeårig anfører en af 

de store profiler i storhedsti-
den fra 1976, hvor EFB vandt 
årets landspokalturnering. 
Karl tog ham under sine vin-
ger fra allerførste færd og 
lod ham debutere på det lo-

kale førstehold allerede som 
15-årig.

Grindsted GIF formåede 
i fordums dage at tiltrække 
gode spillere og talenter fra 
alle de små omegnsbyer. Se-

nere tog endnu en gylden 
generation af Karls fodbold-
drenge springet fra Hejnsvig 
til Grindsted, blandt dem 
Lars Sørensen, Mogens Jen-
sen, Carsten Gade, Leif Gade 
og Lars Madsen.

Legenden Nielsen
GGIF fostrede også selv gen-
nem årene en lang række 
store fodboldtalenter, der 
senere søgte nye græsgange 
for at få sat yderligere skub i 
karrieren. Mange kan drages 
frem, men lad os starte med 
et stortalent fra dengang, der 
fra barnsben fik lagt en fod-
bold for fødderne. Han kom 
fra en fodboldglad familie 
med rødder i Grindsted, og 
klanen har gennem flere ge-
nerationer præget GGIF.

Navnet er Nielsen – Mogens 
Nielsen. En levende legende, 
som det engang blev beskre-
vet om det måske største 
talent af dem alle, Mogens 
Nielsen. Han sled sine første 
fodboldstøvler som dren-
gespiller i GGIF, tog til Vejle 
Boldklub i 1990 for senere at 
fortsætte en succesfuld kar-
riere i EFB.

Med langt over 100 kampe 
og 51 mål kom han på alle ti-
ders topscorerliste i EFB med 
fodbold legender som Jens 
Peder Hansen og Carl Emil 
Christiansen. En toplistepla-
cering han stadig er indeha-
ver af. Mogens Nielsen har 
senere haft en flot trænerkar-

riere, blandt andet i flere om-
gange i GGIF, hvor han på et 
tidspunkt måtte træde til og 
redde førsteholdet fra ned-
rykning til serie 3 og derefter 
førte holdet til tops i Jyllands-
serien.

Også Allan Gaarde skal 
nævnes. Han fortsatte efter 
årene i GGIF en succesfuld 
karriere i AaB med 228 kam-
pe i 1997-2005, afbrudt af 
et par år i Udinese. Derefter 
tog han til Viking Stavanger i 
Norge og sluttede karrieren i 
Vejle. Allan Gaarde tiltrådte 
i 2013 som sportschef i AaB, 
hvor han har haft stor suc-
ces og var med til at sikre 
klubben såvel pokal- som 
Ligamesterskabet.

Lidt fodboldhistorie og Karls drenge i Hejnsvig

Mogens Nielsen er en levende legende i Grindsted GIF, hvor han 
både har spillet og været træner i flere omgange. Arkivfoto: René 
Lind Gammelmark


