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FORMANDEN
HAR ORDET
Mit basket liv
Hørsholm 79ers bliver 40 år, hvilket er en stor begivenhed,
som virkelig viser, hvor stor en rolle en idrætsklub kan spille i
et miljø som Hørsholm og Rungsted. Som tidligere basket
spiller, har jeg personligt erfaret, hvor meget det kan betyde
at være en del af en sådan forening. Jeg startede min basket
karriere i Japan, i slutningen af 70’erne, faktisk omkring det
tidspunkt, hvor HBBK blev stiftet. Da jeg kom tilbage til Norge, spillede jeg i Ullern Basketball Klubb, en af de ældste og
største basketball klubber i Oslo. I Norge spillede jeg på drenge hold, junior hold, i den norske Liga og flirtede lidt med
juniorlandsholdet. Desuden nåede jeg også at være træner
for flere drenge- og pigehold i en del år, og derudover var jeg
forbundsdommer i Norges Basketball Forbund.
Mit basketliv blev lagt på hylden, da jeg trak i uniformen for
at aftjene min militærtjeneste, og blev først revitaliseret, da
jeg kom til Danmark, hvor min søn startede med basket for 10
år siden i HBBK. I 79ers fandt jeg en klub, som på mange
måder mindede mig om det, jeg selv oplevede i Norge: et
inklusivt miljø, gode og seriøse trænere, en klub som fokuserede på den glæde, som børn har af at være en del af et hold,

samt masser af dejlige mennesker som alle synes, basket er
en super sport, og som synes, 79ers er den bedste klub i
Danmark.
Jeg startede lidt forsigtig som holdleder, men kom hurtigt i
gang med at være frivillig til kampafvikling inden jeg blev
spurgt, om at komme med i klubbens Bestyrelse for nogle år
siden. Jeg er fortsat frivillig ved kampafvikling, og er som
oftest at finde bag mikrofonen til Dame Liga kampene. Min
kone har ligeledes været engageret som holdleder i mange
år, og hun er stadig frivillig til sociale arrangementer, camps
osv. Desuden har vi haft flere Liga spillere boende privat hos
os, og de er den dag i dag vigtige personer i vores liv. Man
kan absolut sige at vores familie er en 79ers-familie på mange
måder. Jeg synes, det er helt væsentligt at man som spiller,
eller forælder til en spiller, deltager og bidrager der hvor man
har mulighed for det. En forening og klub som 79ers har
ingen mulighed for at tilbyde den slags miljø til de unge, som
vi gør, hvis ikke den frivillige ånd er der. I mine øjne, er noget
af det bedste ved 79ers miljøet blandt de unge og de frivillige,
og alt det gode arbejde vi gør for unge mennesker i Hørsholm og omegn. Holdånden er super stærk blandt klubbens
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medlemmer, og de af os, som er frivillige, har virkelig stor
glæde af at arbejde og hygge med hinanden. Klubben er en
vigtig institution for Hørsholm, og vi bærer på den måde også
et stort ansvar for at give de unge i byen et godt, sundt og
udviklende miljø, som de kan være en del af. Det er en stor
begivenhed, at en frivillig drevet forening som Hørsholm
79ers bliver 40 år, og jeg glæder mig til at fejre fødselsdagen
sammen med klubbens øvrige medlemmer, de frivillige og
vore æresmedlemmer senere på året!
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HOV E D S P ON S OR E R

HILSEN FRA HELGE DALUM

HØRSHOLM
BASKETBALL KLUBS
START
Hvordan startede egentligt denne basketball klub,
som nu fylder 40 år.
Jo, Helge og Birgit Dalum havde 3 børn, som gik
på Hørsholm Skole. Birgit deltog i skolens bestyrelse. På et tidspunkt i 1978, kom der er opfordring
fra skolens inspektør, Torben Reckendorff, om at
starte nogle interessegrupper med disse 4 forslag:
Skak – Perler – Keramik og … Basketball. Det sidste punkt blev straks videregivet fra Birgit til Helge.
Han havde jo selv spillet basketball i Efterslægten;
her var muligheden for at starte en fritidsgruppe
med basket på Hørsholm Skole. Det positive var, at
der var mange børn, som kunne lide denne sport,
så ideen om at stifte en klub kom i løbet af 1979.
Så den 4. december 1979 samledes ca. 100
mennesker til en stiftende generalforsamling i
kantinen på skolen – en ny basketball klub var en
kendsgerning og hermed en ny idrætsforening i
Hørsholm Kommune.

3. Derfor skal vi ikke slås med udbredelsen, inden
historien ER berettet, dokumenteret og ”saved”!!
4. Tiden går og går – og vi forsvinder i en omvendt
rækkefølge, hvis vi skal ”kæmpe”, ”irriteres”,
”bruge vores kræfter i en ulige kamp” med tiden.
Dette væsentlige budskab har jeg gemt – men
ikke glemt!
Blandt andet derfor dette 40 års Jubilæums Skrift.
Til gavn og til glæde over, at HBBK/79ers stadig er
”i live”.
Og har det RIGTIGT GODT!

Kærlig hilsen fra Helge Dalum
– der tog en idé op – og – startede ”Det Hele”

Efterskrift:
Marcel Prouts blev citeret 17/5 2014 i dagbladet
“Politiken” følgende under overskrift :

Hvad er det vigtigste?
1. AT få historien bevaret
2. Derefter at få den udbredt i rette fora

1979 - 2019
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AF ANNE THORIUS

HØRSHOLM 79ERS
FØDEKÆDE HOLDES INTAKT
MED YOUNGBALLERS!
I en så traditionsrig klub som Hørsholm 79ers er det ingen
overraskelse at interessen for basketball starter i en ung alder.
Velvidende at mange af klubbens spillere igennem årene
nærmest er født med en basketball i hånden, så gør Youngballers holdet det muligt for de 3-5 årige at starte i klubben
mens de går i børnehave.
Tilbage i 2013 startede klubbens første Youngballers hold
træning på den velkendte og for mange nostalgiske lille sal på
Hørsholm skole. Det var Roberto Velosa som igennem de
første mange år styrede showet og lagde grobunden for de
første baskethungrende 3-5 årige.
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Formålet med den ugentlige træning var at inkorporere
basketbolden i leg og bevægelse.
Stadig i dag er legen i højsædet. Det primære mål er at spillerne får rørt kroppen i en kombination af øvelser med og
uden bold, så de øver balance, orientering i en gruppe i
bevægelse og ganske langsomt får basketball ind i kroppen.
Der er ingen fokus på at kunne drible efter reglerne med en
hånd eller kunne skyde med en hånd. Det er udfordring nok i
sig selv at få bolden til at komme tilbage til hænderne, når
først man slår den i jorden. Det samme gør sig gældende, når
der skydes på kurven – den skal først hen og op til kurven.

I sæsonen 2018/19 havde jeg æren af årgang 2014/15 med
ca. 16 skønne børn der kom til træning hver lørdag. I
jubilæumssæsonen i år har vi skiftet årgang 2014 ud med
årgang 2016 og har derfor travlt med at rekruttere nye spillere
til vores skønne årgang 2015/16 Youngballers hold.
Vi forsøger at holde børnene aktiveret i en hel time, men
ved også at koncentrationsevnen kræver vandpauser og et
visit til far eller mor i omklædningsrummet. Men en ting er
sikkert - vi har det sjovt og bliver som oftest helt forpustet af
øvelserne. Og så synes vi det er MEGA fedt at råbe kampråb i
slutningen af hver træning – 1-2-3-Youngballers!

CARLO FORTÆLLER…
”

Jeg hedder Carlo og er 7 år. Jeg startede til basket
da jeg var 1 år gammel fordi min mor og far også
går til det. De sagde, at det var sjovt og at jeg
skulle prøve det og det blev en succes. Altså så
begyndte jeg at elske det fordi basket er verdens bedste sport. Det jeg synes, der er sjovt ved at spille basket
er, at man øver sig på nogle ting og så blir man bedre af
af træne, og så kan jeg godt li, at der hele tiden sker
noget med scoringer osv. man får masser af venner og
man spiller f.eks. basket med dem i vores haver, hvis man
altså har en basketballkurv. Det sjoveste med basket er
også at spille kamp og bruge mine ferier på camps. Det
er dejligt, at der er nogen der arrangerer camps i alle ferierne og selvfølgelig melder jeg mig til alle?
Det er også fedt at se herrekampe, og jeg kan også
godt lide når mine holdkammerater også er med til at
heppe. Jeg er meget glad for alle mine holdkammerater,
de hjælper mig f.eks. når jeg har slået mig og jeg hjælper
selvfølgelig også dem fordi de er så søde. Hørsholm Basketball Klub er verdens bedste klub fordi de har sådan nogle gode
spillere.
Min søster spiller også basket, så hele min familie spiller undtagen min
hund, men hvis der var et hunde-hold, så skulle min hund spille på det.
Jeg elsker basket så meget, at jeg nogen gange tror, at mit hoved er en
basketbold.

1979 - 2019
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HØRSHOLM 79ERS
– EN KLUB MED OPLEVELSER

For 10 år siden var min viden om basketball temmelig
begrænset – bolden er stor, og Henrik Norre er en legende i
dansk basketball.
I dag ved jeg en hel del mere.
For mig startede det lidt tilfældigt. Min søn kom en dag og
sagde, han ville starte til basketball. Super, tænkte jeg – gad
vide, hvordan man kommer i gang med det?!
Det gik heldigvis nemt. Efter 3 skønne basketdage hos Line
Piechnik & Co som en del af sommerferieaktiviteterne i samarbejde med Hørsholm Kommune var han klar til for alvor at
starte i Hørsholm 79ers.
Som forældre er der masser af ting at hjælpe holdene med
– hvor pasning af dommerbordet ved hjemmekampe nok er
den mest grænseoverskridende ting for nye forældre. Heldigvis er mere erfarne forældre altid klar til at hjælpe.
Efter et par år som forældre i klubben blev ’jobbet’ som
holdleder ledigt. Jeg sagde ja til udfordringen og kom der-
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med tættere på en fantastisk gruppe drenge, deres medlevende forældre og deres entusiastiske trænere.
Pludseligt skulle der fastlægges kamptidspunkter i samarbejde med trænerne og klubbens effektive turneringsleder,
der skulle arrangeres forældrekørsel til udekampe og fordeles
dommebordstjanser og kiosktjanser ved hjemmekampe. Dette er kun muligt, fordi man i Hørsholm 79ers oplever en fantastisk forældreopbakning.
Selvom det medfører en del ekstra opgaver at være holdleder, så er det simpelthen så energigivende at få lov at være
sammen med en gruppe børn/unge mennesker, der har et
fantastisk samvær og som sammen brænder for deres sport.
Efter min første Minifestival som holdleder, kom jeg med
flødeboller til første træning efter festivallen for på den måde
at fejre en god Minifestival, der gav masser af hyggeligt samvær i hallerne og en række gode kampe. En af spillerne så
mig og kom løbende gennem omklædningsrummet, sprang

over en bænk og en taske og kastede sig i armene på mig og
sagde; TAK for en god weekend! Imponerende af en 10-årig!
Man er straks klar til at tilbringe endnu en hel weekend fra
fredag eftermiddag til søndag eftermiddag i diverse haller.
Oplevelserne som holdleder tæller også de ’obligatoriske’
ture til Lund og stævnet i Göteborg. Det givende samvær
med klubbens dedikerede trænere og de fantastiske børn/
unge mennesker opvejer alle ulemper og gener ved radbrækkende overnatninger i klasselokaler på luftmadrasser i lugten
af sure basketsokker og brugt kamptøj.
Jeg har fået bekræftet, at bolden er stor, og fået bekræftet,
at Henrik Norre er en legende! OG nu ved jeg, at vores børn
og unge hos Hørsholm 79ers får nogle af de oplevelser, de vil
huske, når de bliver voksne – ikke kun resultater.

CHARLOTTE BORNEMANN

CHARLOTTE
BORNEMANN’S
”TILFÆLDIGHED”
Det er ofte tilfældigheder, der får personer i en
bestemt retning. Jeg har spillet badminton hele mit
liv, så da min mellemste datter i en alder af 3 år kom
hjem og sagde, at hun gerne ville spille basketball, var
min første tanke ”gad vide hvor det kom fra”. 15 år
efter er jeg dybt taknemlig på alle mine pigers vegne
over den fantastiske rejse, som de ved en tilfældighed
kom ud på, hvor de fik ”de fedeste oplevelser” samtidig med at jeg blev del af et fantastiske netværk.
Jeg mødte tidligt i mine pigers ”sportskarriere” nogle yderst kompetente og passionerede trænere, skønne forældre og en masse frivillige. Et miljø som jeg
helt naturligt fik lyst til at være en del af. Nu mange år
efter, hvor jeg sammen med andre har bidraget med
sjove, anderledes og spændende frivillige opgaver i
Hørsholm 79ers, kombineret med masser af basketball oplevelser på alle niveauer, sidder jeg i dag som
frivillig i bestyrelsen. Både der og i klubben er jeg
omgivet af søde, sjove, spændende og inspirerende
mennesker – børn som voksne – det beriger mit liv at
være en del af dette. I vores familie har vi et motto;

”det skal være sjovt at gå på arbejde og til sport” hver
eneste gang – derfor er jeg stadig frivillig i Hørsholm
79ers.
Når jeg for et års tid siden fik min mindste datter
Camille til at skrive en rollemodelhistorie, hvor hun
blandt andet skrev nedenstående – tænker jeg, at vi
som klub virkelig har givet hende og en masse andre
børn nogle gode værdier og oplevelser med ud i livet.
Det er det hele værd.
”Vi træner en del, men vi hygger os også – der bliver
arrangeret rigtig mange sjove ting for os i Hørsholm
79ers. Når jeg fx sælger lodsedler, møder jeg en masse nye sjove og søde mennesker, der rigtig gerne vil
tale med mig.
Når jeg ser ligakampe, lærer jeg også, hvordan man
skal opføre sig. At det er vigtigt at træne. At vi bliver
bedre som ét hold, når vi spiller sammen.
Når jeg en dag skal have et arbejde, er jeg sikker på, at
jeg har lært rigtig mange ting, jeg kan bruge fra
Basket. ”

1979 - 2019
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LINE PICHNIK FORTÆLLER

LIVET SOM PROFESSIONEL
DAMESPILLER I SPANIEN
Jeg hedder Line Piechnik, jeg er 29 år
gammel og har spillet alle mine senior år
i Hørsholm 79ers. Jeg spiller nu i Spanien
i klubben CB Jairis Primafrio, som ligger i
Alcantarilla, en forstad til Murcia. Vi spiller
i den anden bedste række i Spanien.
Holdet består primært af spillere fra
Spanien, men i år er vi 3 udlændinge. En fra Serbien, en fra USA og
så mig fra Danmark.
På trods af 3 udlændinge foregår alt på spansk. Alle øvelser,
informationer og taktiske
detaljer bliver forklaret på
spansk. Hvis man er heldig er
der en holdkammerat som
prøver at oversætte det
meste for én, men man kan
sagtens ende i en situation, hvor man ingen anelse
har om, hvad det er der
skal til at ske – så handler
det bare om ikke at stå
forrest i rækken til den
givne øvelse . Det er
en situation som sker
både i træning og i
kamp, hvor
pre-game talk
og time-
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outs ofte er den store udfordring. Heldigvis for mig er det mit
andet år i Spanien, men også på holdet og det gør at jeg kender de fleste øvelser og sproget som bliver brugt i forbindelse
med træning og kamp er nemmere at opfange.
Til træning og igennem sæsonen, er det store fokus klart
forsvar, men i angrebet arbejder vi meget med spacing og
læse de forskellige situationer, som opstår i stedet for meget
faste løbebaner og systemer.
I ligaen er vi 28 hold, hvor vi er delt op i 2 grupper af 14
hold. Man møder alle hold 2 gange, hvilket vil sige at der ikke
er nogle fri-weekender i sæsonen, under normale omstændigheder. Så når sæsonen starter er der fuld fart på indtil jul og
derefter fuld fart på indtil sæsonen slutter.
Mange af mine holdkammerater, enten læser eller arbejder
ved siden af at spille, ligesom de fleste gør i Danmark, så det
er det samme puslespil som man kan opleve i Danmark. Men
på trods af det, er vi altid fuldtallige til træning og arbejde eller
skole er aldrig en undskyldning for ikke at møde op eller
arbejde hårdt. Alle klør på med 200 km i timen, hvilket også
gør at træningerne er fyldt med høj intensitet, hvilket er et
stort krav fra trænerne.
Vi har træning alle dage og derudover har vi som hold styrketræning 2 gange med vores fysiske træner. Udover træningen bliver der brugt tid på video, primært af de andre hold og
andre aktiviteter som f.eks. sponserevents.
Min rolle på banen har ændret sig efter jeg er kommet til
Spanien. I Hørsholm var det primært forsvar og være en skytte
i angrebet, men i Spanien er ansvaret blevet endnu større. Her
er det mere eller mindre et krav at jeg har bolden mere i hænderne fra de fleste positioner på banen. Jeg er blevet sat op til
at være en mere go-to spiller i angrebet end jeg tidligere har
været. Det kræver selvfølgelig at man kommer ud af sin comfort-zone efter 10 år, hvor det primært har stået på forsvar og

skud, men det er super fedt at kunne få lov til at udvikle sig og
prøve at spille hele sit potentiale. Det er fedt at udviklingen af
spilleren er lige vigtig om man er ung eller ”gammel”.
Foruden at blive set på med nye øjne er min træner virkelig
dygtig til at samle sine spillere op og blive ved med at give os
selvtillid til at udvikle os, prøve noget nyt, nyde sporten og
huske at det også skal være sjovt at spille. Han har altid ens ryg
og han kæmper med næb og klør for en, så hvis man har brug
for noget på eller uden for banen, så er han altid klar med en
hjælpende hånd.
Når man vælger at tage afsted og spille basketball på fuld
tid, skal man være klar over at der også er en del fritid. Da det i
år er andet år, har det været nemmere at komme ind i en rutine, da men ved, hvordan det hele fungerer både på og udenfor banen. Vi træner kun om aftenen, hvilket vil sige at hele
dagen står på egen underholdning. Jeg styrketræner hver
morgen, hvor jeg har fået lov til at bruge det samme styrketræningsrum som Frederik og hans hold bruger.
Da vi kender en masse mennesker fra sidste år, hjælper jeg i
år, 2 små piger med engelsk en gang om ugen. Ellers så handler det rigtig meget om at sørge for at få noget ordentlig at
spise og restituere. Så kort sagt hedder det: ”mad, træne, mad,
handle, mad, restituere, sove lur, mad, træning og mad igen.”
Når det så er sagt er der ikke skruet ned på hyggen. Det er en
stor del af kulturen at gå ud og få noget at drikke og en dertil
en tilhørende tapa, så vi har selvfølgelig både tid og lyst til at
komme lidt ud af lejligheden og nyde en kop kaffe med en
”tostada con tomate” om formiddagen, som regel efter morgentræning.
Vi nyder at være afsted og synes det er super fedt at få lov til
at prøve at leve af at spille basketball – det kan kun anbefales.

FREDERIK HOUGAARD FORTÆLLER

LIVET SOM PROFESSIONEL
HERRESPILLER I SPANIEN
Jeg hedder Frederik Hougaard Nielsen, jeg er 31 år og jeg har spillet basketball i Hørsholm i næsten hele mit liv.
Da 79ers drejede nøglen om, fik jeg en mulighed for at tage med Rafa til Spanien
og i dag spiller jeg for Real Murcia Baloncesto. Klubben spiller i liga Leb Plata som er den tredje bedste række i Spanien.
Klubben har i år 11 fuldtids professionelle spillere og tre fuldtidstrænere
ansat. Ydermere har vi den store luksus at have førsteret til vores hal, så
der er rig mulighed for at træne en masse hvilket vi gør. Vi har typisk 9
træningspas på en uge samt en kamp.
Træningspassene er fordelt imellem styrketræning, individuel træning
og taktisk træning. Vi styrketræner ca. 3 gange om ugen alt afhængig af
hvor hård forrige uge var og hvordan de kommende uger ser ud. Et træningspas om morgenen er som regel det hårdeste, fordi det er halvanden times styrketræning og en times individuel træning. Aftentræningerne er til sammenligning kun to timer, men med nogle flere taktiske elementer og dermed flere små pauser. Derudover bruger vi tid på at se en
del video. Først på ugen ser vi vores fejltagelser fra sidste uges kamp og
sidst på ugen ser vi på modstanderne og deres måde at spille på. Det
betyder også, at man ikke har nogle undskyldninger for ikke at overholde
en aftale i forsvaret eller angrebet. Hvis man træder ved siden af i forhold
til sin opgave, så får man lov til at se det på video. Det er ikke altid den
rareste oplevelse, men det er en del af det professionelle liv. Hernede er
de rigtig gode til at passe på os og i løbet af ugen har man et sted imellem en eller to behandlinger hos vores fysioterapeuter. Der er altid en
behandling hvor man ”bare” bliver løsnet op og en behandling hvor man
kan gå mere i dybden med de småskader der nu engang opstår i løbet af
en sæson. Når det så er sagt, så får man altså behandling hverdag hvis
der opstår noget akut. Sidste år slog jeg min hånd før slutspillet og havde
behandling hver morgen, hver eftermiddag og efter hver aftentræning.
Til sidst var det altså decideret pinligt at være mere hos fysioterapeuten
end til træning, men det er også en del af livet hernede, man skal være
klar til at spille ellers har man ikke rigtig nogen værdi for klubben.

Sidste år brugte vi (Line og Jeg) rigtig meget tid på at falde til, finde ud
af hvad der lå hvor og hvor tingene lige var henne i supermarkedet, det
tog rigtig meget energi. I denne her sæson er vi er kommet tilbage til
den samme bydel, vi har fået en lejlighed tættere på hallen, og vi kender
byen og de fleste af de hyggelige cafeer og gode restauranter. Derfor er
hverdagen mere overskuelig og det er nemmere at tilrettelægge små
hyggelige aktiviteter, såsom at drikke kaffe. I samme ombæring skal
siges, at klubben har været og er enormt hjælpsomme når der opstår
problemer eller tvivl om noget.
Jeg er enormt glad for at være tilbage i Murcia. Jeg kan enormt godt
lide byen og menneskerne i klubben, så jeg var faktisk ikke i tvivl da de
tilbød en forlængelse. Det føltes rigtigt og det har været enormt
befriende at komme til et nyt sted, få nye udfordringer og
blive set på med nye øjne. Det har været- og er hårdt,
men berigende, og jeg har lært flere nye ting om mig
selv end jeg har gjort det sidste stykke tid i Danmark.

1979 - 2019

9

AF MICHAEL LUNDE

MIN TID SOM TRÆNER
I HØRSHOLM 79ERS
Min tid i Hørsholm 79ers vil jeg aldrig have været foruden. 79ers
er en klub med årrige traditioner, som opleves i form af dedikerede mennesker, som alle har eller har haft en rolle i klubben. Nogle i enkelte år, andre i årtier, og så er der selvfølgelig dem, som
har været med siden starten i 1979. Imponerende! Mit navn er
Michael Lunde, jeg er 35 år og jeg har været træner i denne fantastiske klub i 5 år.
Jeg kom til klubben med det primære formål at tage min trænerviden til næste niveau og specielt opnå en rød tråd i min egen
offensive basketfilosofi. Jeg blev i mit første år i 2014 assistenttræner for Miguel Hoyo på U19-herrerne. Jeg lærte utroligt
meget af Miguel, som var en fantastisk mentor for mig, og jeg
har siden været i Spanien tre gange for at deltage som træner på
Miguels populære camp. De to efterfølgende sæsoner fortsatte
jeg som assistenttræner for U19-herrerne, denne gang med Rafa
Monclova som cheftræner. Rafa lærte mig også utroligt meget
om basketball og hvad der kræves for at gå fra ungdomsspiller til
ligaspiller. Sæsonen efter stod jeg selv som cheftræner for
årgang 2004 i U14-rækken, hvorefter jeg den næste sæson var
mentor for trænerteamet på Pige 2009/10. Klubben har altid
bakket mig op, både i form af læring og uddannelse samt løbende dialog.
Jeg tager enormt meget med mig fra klubben, og jeg vil altid
se tilbage på min tid med stolthed og glæde. Fornøjelsen af at
bidrage til udviklingen af unge ligaspillere, samarbejdet med
enormt dygtige trænere, være en del af et fællesskab og generelt
mærke en stolthed og ydmyghed over at være en del af Hørsholm 79ers. Den følelse har jeg ikke kun bemærket hos spillere
og trænere, men også forældre, frivillige, sponsorer og alle med
en forbindelse til klubben. En følelse, som jeg også har mærket
og båret med stolthed. Og som andre i fremtiden også vil.
Tak! Let’s go Niners!
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RAFA MONCLOVA FORTÆLLER

THE SPANISH NINER
How to describe my three years at Horsholm? How to put
words to three years of personal and professional experiences?
Over the years, one begins to lose the courage to take risks
or make decisions that involve leaving your comfort zone,
and even more, be far away from family / friends to start on a
professional adventure.
Today, I thank God, for being brave and having made the
right decision.
My arrival was not easy. New country, different culture, different sports and life philosophy, nobody known ...
The impact was huge.
After landing in Copenhagen, I remember that I went
straight to see what my team was going to be. They took me
to Rungsted Station, and I saw the group of players I would
have that year, in the absence of the American we had signed
(Evan Yates).
At night, when I arrived at my new house and was left
alone, I thought I would return to Spain the next day in the
morning.
That night was hard to sleep.
But the sun always rises.
And that was when I decided that I would face the challenge, that I wanted to live that opportunity that had presented itself to me and that I had to be brave.
And that’s when I met the 79ers of Horsholm and his people.

The work during those three years was very hard, but at the
same time, worth it.
Little by little, a feeling of belonging to a club, to a community, took hold of me.
Beyond sports results, I was in love with the club philosophy we were creating, the growth we were getting and the
amount of people who helped and was excited.
Sportingly we combined great results, with the development of young talents with a very promising future. And all
this, under the illusion of a youth department, well structured
and organized and many volunteers who gave the best they
had (their time), to be part of that project.
And best of all, it was no longer just a historical basketball
team, it was best that it was a community that met at Horsholm
Hallen.
Horsholm Hallen became the nerve center where grandparents, children and grandchildren met. Where friends, former players, youth, and fans enjoyed a great afternoon.
How I miss the games at Horsholm Hallen ...
Perhaps, one of the hardest moments of my sports career
was when they told me that the team was going to disappear.
I didn’t understand, how was that possible? It wasn’t just a
professional basketball team, it was a value and an asset of
the Horsholm community.

I looked back and felt sorry for so many people who were sad
and didn’t understand it either. From the great founders of the
club, through its hundreds and hundreds of players that were
part of its history, by its workers, former coaches, managers, etc.
My wish and hope is that Horsholm Hallen will roar again
someday with elite men’s basketball again.
I want to take this opportunity to thank again all who were
part of that great trip that lasted three years.
I will always remain and feel one more niner. And currently,
if only through your campus, I love going back to where I
consider my home.
40 years of the foundation of the 79ers.
40 years of the dream of some founders.
40 years……
Keep the flame alive of Mens and Womens basketball. For the
children, for the fans, for the community.
Thanks for so much work and effort.
Thank you for letting me be part of your story.
For another 40 years!!!

Always a Niners.
Rafa Monclova

1979 - 2019
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TO PERSONER FRA
HØRSHOLM BASKETBALL KLUB
BESÆTTER DE TO STØRSTE POSTER
I DANMARKS BASKETBALL FORBUND
Dels som formand: Michael Honoré Bloch – dels som direktør: Rasmus Winkel
Helge Dalum har været i forbindelse
med disse to herrer fra HBBK,
og har skrevet disse 2 spørgsmål
til dem:

Hvornår startede I to med dette for
rygende og respekterede arbejde?
MICHAEL SVARER FOR BEGGE: Jeg
blev valgt i juni 2007 og Rasmus blev
ansat i 2007, først som projektleder til
at beskrive et projekt overfor DIF eller
TD, og derefter til at overtage Birgittes
rolle i løbet af ca. 6 måneder. Så i 2008
blev Rasmus ansat som direktør.

Hvad drev jer to til dette?

MICHAEL HONORÉ BLOCH
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MICHAEL: Mit motiv var, at jeg på
daværende tidspunkt var stoppet som
headcoach i Hørsholm nogle år tidligere og egentlig gerne igen ville bidrage til sporten, men på en eller anden
måde, som ikke var helt så krævende
som at være coach 4-6 gange om
ugen, eller formand i lokal klub med al
den daglige drift, der følger med det.

Så jeg havde overvejet noget landsholds arbejde eller andet, der var mere
fleksibelt. Da Steen Kryger så valgte at
trække sig som formand, spurgte Allan
Foss, som var landstræner på det tidspunkt, om det ikke var noget for mig at
blive formand for DBBF.
Det tænkte jeg lidt over, og syntes
det kunne være spændende… og der
ville jo ikke være den daglige drift, som
der er i en lokal klub, og det ville handle meget om strategi. Så kort efter
valgte jeg at sige ja til at opstille som
kandidat til posten og endte med at
blive valgt.
RASMUS: For mig var motivationen
ganske enkel. Det var for mig en helt
unik chance at få masser af faglige
udfordringer, samtidig med at få lov at
bidrage til at udvikle noget, der betyder
så meget for mig personligt. Efter 11 år
på posten føler jeg mig stadigvæk
enormt privilegeret og motiveret.

RASMUS WINKEL

Hørsholm 79ers dameliga
Trænere: Jesper Krone / Turi Høgh

Hørsholm 79ers HØBAS Damer
Træner: Anne Borges

Foto: Demeza

Hørsholm 79ers 1. div. herrer / U19 herrer 
Trænere: Diego Fernandez / Casper Bruun Andersen

Foto: Demeza

Hørsholm 79ers Dame 2 
Træner: Henrik Norre

Foto: Demeza

1979 - 2019
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Hørsholm 79ers Young Ballers
Træner: Anne Thorius

Foto: Demeza

Hørsholm 79ers drenge 2006 
Træner: Ulrik Knudsen

Foto: Demeza

Hørsholm 79ers drenge 2006
Trænere: Zeino Macaley & Thomas Lembøl Christensen

Foto: Demeza

Hørsholm 79ers herrer 2 
Træner: Martin Pedersen

Foto: Demeza
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Foto: Demeza

Hørsholm 79ers pige 2006 
Trænere: Maria Louise Blyme / Alyssa Rader

Foto: Demeza

Hørsholm 79ers Drenge 2008
Foto: Demeza
Trænere: Kåre Christensen / Isabella Christiansen, Adam Rytter og Cecilie Heegaard

Hørsholm 79ers Drenge 2007 
Trænere: Attila Kovacs / Mikkeline Bernbom

Foto: Demeza

Hørsholm 79ers Pige 2007
Trænere: Patrick Mortensen / Emma Hageskov

1979 - 2019
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Hørsholm 79ers Pige 2011 
Trænere: Vicki Agami / Mamadou Keita og Camille Bornemann

Foto: Demeza

Hørsholm 79ers Drenge 05
Foto: Demeza
Trænere: Frederik Willum Travis / Anders Hageskov, Tore Hageskov og Jørgen Willum Travis
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Hørsholm 79ers Pige 2008 
Trænere: Ulrik Korsholm / Mamadou Keita og Karoline Korsholm

Foto: Demeza

Hørsholm 79ers U17 Damer 
Trænere: Victor Gonsalve / Sidney Rielly og Cecilie Boss

Foto: Demeza

Hørsholm 79ers Pige 2005 
Trænere: Victor Gonsalve / Sidney Rielly

Foto: Demeza

Hørsholm 79ers Drenge 2011 
Trænere: Kuku Agami / Sara Agami

Foto: Demeza

Hørsholm 79ers Drenge 2010 
Trænere: Roberto Velosa / Peter Hædersdal og Tobias Heinrichas

Foto: Demeza

Hørsholm 79ers Nanomix 2014 
Trænere: Anne Borges / Emilie Borges og Silas Christensen

Foto: Demeza

1979 - 2019
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Hørsholm 79ers Nanomix 2013 
Trænere: Thomas Andersen / Jes Allersted og Anders Rytter Bockhahn

Foto: Demeza

Hørsholm 79ers Drenge 2009 
Trænere: Pierre Müller / William Gideon Petersen

Foto: Demeza

Hørsholm 79ers Pige 2009 
Trænere: Anders Flymer-Dindler / Karla Høyer Nørby

Foto: Demeza

Hørsholm 79ers U17 Herrer 
Trænere: Diego Fernandez / Jacob Holm Madsen

Foto: Demeza
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Hørsholm 79ers Pige 2010 
Trænere: Louise Bach Larsen / Josephine Tullin og Rosa Krone Johansen

Hørsholm 79ers 2. division herrer
Træner: Frederik Hyldahl

Foto: Demeza

Hørsholm 79ers Nanomix 2012 
Trænere: Thomas Auning-Hansen / Silas Christensen og Sebastian Hellesen

Foto: Demeza

Hørsholm 79ers - Bestyrelsen 
Foto: Demeza
Tore Hageskov, Lone Arvedsen, Charlotte Bornemann, Maria Keita, Hans Lindemann, Martin
Pedersen, John Norlin, Jesper Tullin
1979 - 2019
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LÆDER BASKETBALL CONVERSE SKO FRA PERIODEN 1984-1986. DET VAR TIDEN FØR NIKE BLEV STORE. JEG ELSKEDE MINE STØVLER OG HAR ALDRIG KUNNE SMIDE DEM UD.

MICHAEL LAGONI

SKIFTET TIL HØRSHOLM
BASKETBALL KLUB I 1987
Efter mange overvejelser besluttede jeg, at flytte fra min elskede
barndomsklub Espergærde til den store og velorganiserede klub
i Hørsholm.
Det var noget af en omvæltning. Alt var top organiseret lige
fra kørsel til kampe, træningsdragter, sko, strømper og ikke
mindst den store forældre opbakning.
Der var styr på dommerbord, trænere, og ikke mindst rejser
og meget profesionelle trænere.
Der var altid mange mennesker til hjemmekampene og en
fantastisk stemning på tilskuer rækkerne.
Vi unge drenge oplevede en helt fantastisk modtagelse af
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både trænere, spillere og af forældre, og det vil jeg gerne benytte chancen til at takke for.
Det blev endnu mere rigtigt at spille for Hørsholm, da jeg fik
den store oplevelse, at blive udtaget til Junior landsholdet. Vi
kom til nordiske mesterskaber i Finland, hvor vi vandt den flotteste bronze medalje, jeg nogensinde har set. Tak til trænerne
Peter Freil og Christian Bagger.
Jeg vil også takke Converse for deres helt fantastiske læder
basketball støvle – affjedring var ikke det, de havde fokus på,
men de skulle være smarte – det hjalp altid når man havde 2 par
sokker på ovenpå hinanden.

Helge Dalum fik jeg også oplevet som træner, og på en af
vores ture, hvor han havde medbragt en campingvogn, blev vi
spillere indkaldt til en kammeratlig samtale. Jeg husker det så
tydeligt, da han stillede mig spørgsmålet: “Vil du spille som en
professionel basketball spiller eller som en amatør”?
Jeg fik fremstammet noget i retningen af ... “professionel”,
hvorefter han svarede: ”Så skal du ikke drikke alkohol, husk at
spise sundt og passe dine sengetider”.
Tak til alle der har bidraget til en fantastik klub, og til alle de
oplevelser, vi unge mennesker blev begavet og beriget med.
En meget taknemmelig basketball spiller…

MORTEN THOMSEN

DANSKERE I
UDENLANDSK BASKETBALL
Tænk hvis du som virksomhed, skulle ansætte og fik præsenteret et CV, som ud over at have det faglige i orden, havde studeret de rigtige fag, også havde levet 4-5 år i udlandet, udviklet sig
og modnet i den tid, hvor basketball spillet, havde taget ham
eller hende, over Atlanten til et amerikansk college miljø. CV’et
du sidder med, tilhører en 25-26 årig, som netop er vendt hjem
fra USA. Opholdet er kommet på plads igennem hårdt slid, prioritering og til tider også tilsidesætning og ofring igennem teenage årene og gymnasiet, hvor venner og fester stod på dagsorden. I min verden behøver det ikke være enten eller – der er
plads til begge dele og det kan åbne op for oplevelser for livet.
Disse oplevelser kommer til rigtig mange, som enten er eller
har været en del af Hørsholms 40-årige historie. Selv var jeg en
del af perioden fra 5 til 30 år – ikke helt fra starten og heller ikke
direkte de seneste 10. Med enkelte afhop – tog mit trænerliv
mig til henholdsvis Sverige og USA i 2 x 3 år. Min tid i Hørsholm
står klart og tydeligt som noget af det, som i dag definerer mig
og min hverdag, privat og professionelt og er ligeledes dejlige
minder og venskaber for livet. Grunden til, at jeg nævner dette
specielt er, at jeg i dag ikke ser tilbage på vundne mesterskaber
og titler, der har været en del; men det er meget mere givtigt, at
se tilbage på de relationer og muligheder, forskelle man har
været med til at gøre i sit virke.
For mit vedkommende er det fantastiske minder, når man kan
se tilbage på da Signe Antvorskov spillede NCAA Final 4 for University of Georgia, Anne Thorius blev drafted til Orlando Miracle,
efter fantastiske 4 år på Michigan. Pernille Dalgaard som i en
alder af 28 skulle ud på det danske arbejdsmarked, efter 4 år på
Michigan State, et enkelt på Georgetown og senere 3-4 år i den
tyske Bundesliga med spil og universitetsstudier – alt sammen

pga. en basketball opdragelse i Hørsholm og de rammer som
klubben skabte og stadigvæk skaber.
Det giver naturligvis også fantastisk glæde at følge Maj Forsberg begå sig i den absolutte verdenselite indenfor dommergerningen i FIBA, NCAA og WNBA – måske er hun på vej til OL i
Tokyo næste sommer. Louise Bach fik en mulighed for at spille
4 år i San Francisco og har fået en mulighed og inspiration til at
tage det videre med en stilling hos Carlsberg. Senere har Amalie
Langer fulgt i Louises fodspor over Atlanten. Der er mange
piger, som qua deres opvækst og opdragelse i klubben har taget
det videre til spil og skole – scholarship i USA. Maja Gerlyng fra
årg 88 – Siena i New York, Therese Deemand fra 83’erne –
Binghamton, NY, Anemone Scheel fra 94-95 fik 4 år i Philadelphia hos La Salle, Gritt Ryder (Colorado State), og senest er
Lena Svanholm (Colorado State og UC Davis i Californien) og
Emilie Bæk taget på Junior College i Florida - der er helt sikkert
mange flere; men ligeledes sjovt at få nævnt 4 x Gilling, hvor
Sofie lagde ud med et kort ophold i Florida og Jonathan (Arizona State), Mathilde (Washington) og et fantastisk run i NCAA
slutspillet afsluttende med Final 4 oplevelsen. Caroline fik scholarship på Cal. State Northridge, så der har helt sikkert været et
par ture over dammen for familien, men hvilke oplevelser og
erfaringer, har de unge mennesker ikke fået med i bagagen.
Hvis man har haft sin opvækst i Hørsholm og senere suppleret dette med spil på vores ungdomslandshold, så kan man stå
rigtig stærk i forhold til at sikre sig en mulighed for et fuldt betalt
ophold i USA. Et ophold hvor personlig udvikling, skole og
sportslige oplevelser er helt unikke. Skolerne i NCAA Division 1
har virkelig mange ressourcer – langt de fleste har et stærkt
akademisk program; men man skal naturligvis se sig for, så man

får valgt de rigtige fag, som kan give
kredit og overføres efterfølgende.
Det behøver ikke at være enten
eller og ja det kan engang imellem
føles som om, at man ofrer, eller går
glip af noget; men i det store billede, bør det kunne kombineres og
oplevelserne er store og for livet.
Én historie fra det virkelige liv, er
en samtale imellem en talentfuld
spiller, på et af de hold jeg har trænet, som under en kamp – hvor en
formodentlig lettere hysterisk coach
(mig) og til tider urimelig krævende.
Spilleren får råbt ”Jeg tror ikke du
ved, hvor meget vi ofrer” Mit svar tilbage ”du aner ikke hvor meget du får”. Det er helt sikkert et
dilemma imellem at skulle tage en beslutning her og nu, oppe
imod et andet perspektiv, som trænere, forældre, jo nu éngang
har.
Hørsholm har haft en stærk og stolt tradition for at sende
specielt pigerne af sted. Selv er det disse forløb og tilbageblik,
som giver mig den største glæde. Jeg har været inde over en
stor del af opholdene og er det stadig for en hel del spillere i
både ind og udland. Senest har jeg forsøgt at sætte det lidt mere
i system og er blevet NCAA certificeret igennem en hjemmeside
og et mindre firma – www.ecrecruiting.com hvor spillere fra
hele Europa registrerer sig og modtager råd og vejledning i forhold til at blive rekrutteret til skolerne i USA.

1979 - 2019
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NADJA HAGESKOV

TILLYKKE

HØRSHOLM 79ERS
BASKET
– I giver oplevelser for livet til
Hørsholms børn og unge
Hjertelig tillykke med de første 40 år. I er en helt særlig
klub, hvor fællesskab, livslange kammeratskaber og forældreopbakning er fundamentet for, at sporten lever og
har det godt i Hørsholm 79ers Basket.
Siden Helge Dalum og co. stiftede klubben i 1979, har
mange børn og unge lært at spille basket i Hørsholm,
men jo også mere end det… For evnen og vilje til at skabe holdspillere og gode sociale relationer i en rummelig
klub, er nogle af de værdier børnene og de unge naturligt får med sig på vej videre i livet. Egenskaber, som også
træder tydeligt frem når nogle af de unge spillere selv
bliver trænere.
Trænerne i 79ers er klubbens DNA og videregiver både
holdånd og passionen for spillet til yngre generationer,
– ligesom holdledere, aktive forældre, bestyrelse og
mange andre udvalg også gør det.
Jeg ved det, fordi begge mine døtre har spillet i klubben og min mand har været træner. Vi kan som familie
tænke tilbage på mange gode oplevelser fra turneringer
både i Danmark og Sverige. Tak for det.
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Gennem tiden er klubben heldigvis blevet en integreret
del af Hørsholm Kommune, forstået på den måde, at I
bakker op om arrangementer, laver sommerferieaktivi
teter og ikke mindst Basket-camps, der sætter Hørsholm
på landkortet. Hørsholm er et af de bedste steder at vokse op, bl.a. takket været jer.
I er alle med til at sikre et fortsat stærkt ForeningsDanmark – et forenings-Danmark, som er baseret på frivillighed, og hvor resultatet er oplevelser for livet. Som
formand for Sport-, Fritid-og Kulturudvalget og del af
Hørsholm Kommunalbestyrelse, er jeg stolt over, at vi
har en klub som 79ers i Hørsholm Kommune.
I ønskes hjertelig tillykke med de 40 år.

Nadja Maria Hageskov
Formand for Sport, Fritid og Kulturudvalget

LISBETH DALGAARD

DET ER EN

LIVSSTIL
– også når det drejer sig om,
at være sponsor for 79’ers/Hørsholm Basket
Gennem nu snart rigtig mange år, har Dalgaard Supermarked været sponsor for både ungdomsspillere og
eliteholdene i 79’ers.
Det har været en rigtig fin rejse, med sjove oplevelser,
gyser kampe, opbygning af netværk, hjertevarme møder
med små og store, talentudvikling, skades frustrationer,
inspirerende trænere, byggeprojekter, events og 1000
andre oplevelser…
Det at være sponsor hænger for mig også sammen
med det værdi grundlag klubben bekender sig til. Der
skal være en klar linje fra basket holdet til Dalgaard holdet – og det er der! Vi opererer ud fra næsten de samme
overordnede principper, arbejder målrettet for at skabe
succes og derfor tror jeg at samarbejdet har varet så
længe.
At vi også har haft succes med at inddrage selve butikken i samarbejdet, har bare været prikke over i’et. Det
betyder meget for kunderne, at møde de engagerede
elite spillere og fx modtage en fribillet direkte fra
guard’en eller høre en ungdomsspiller, der hjælper med
at pakke dagen indkøb i poser, fortælle om den sidste
turnering og mærke glæden ved oplevelsen – så er det
ikke svært at rekruttere nye medlemmer.

Vi har støttet på rigtig mange forskellige måder og
nogle har vist sig mere velegnede end andre. Det har
især for vores køkken været dejligt at levere mad og måltider til de mange forskellige arrangementer. Man kan
skrive meget og vise nok så mange fine billeder, men det
mest overbevisende er jo produktet i sig selv og vi er faktisk stolte over vores catering forretning.
Vores logo har også siddet på en del kamptrøjer – helt
tilbage fra starten af 0’erne – og det er rigtig fint at op
leve, hvor professionelt der arbejdes med eksponeringen
i hallen og i tiltagende grad også på hjemmeside og
sociale medier.
Dette er vigtig ift. at kunne tiltrække nye sponsorer i en
verden af millioner af input og hvor mange virksomheder
får sponsorforespørgsler ugentligt.

Mange hilsner fra
en gammel sponsor, Lisbeth

1979 - 2019
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AF PETER DAMM

VENNER FOR LIVET
– FRA BASKET
TIL BOFÆLLESSKAB

De fleste af os har kendt hinanden i mere end 40 år, og vores
venskab udspringer fra vores tid i basket-klubben, som gennem mange år var vores væsentligste omdrejningspunkt. Foruden venskaber har det også medført ægteskaber og nye
basket-børn i klubben. Vores sammenhold er stærkt, og gennem årene har vi ofte moret os, ved at tænke tilbage på vores
fantastiske oplevelser i klubben. Men vi har også reflekteret
over vores fælles fortid – både som unge og som forældre –
og når snakken så er gået på fremtiden, så har vi ofte drøftet
ideen om at bo sammen, når vi blev ældre. Det startede med
jokes om, at vi skulle bo i oldekolle, og i dag er det formaliseret, at vi vil etablere et bofællesskab.
I januar 2018 blev det første formelle møde afholdt med 27
venner med henblik på at starte reelle drøftelser om vores
fælles fremtid. Efter mange møder – flere med inspirerende
indlægsholdere, besøg hos etablerede bofællesskaber, deltagelse på møder med udbydere af bofællesskaber, drøftet
tidshorisont, placering, finansiering m.m., så stiftede vi i april
2019 en forening, som har til formål at skabe grundlaget for
etableringen af vores fremtidige bofællesskab, som skal bestå
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af 30 individuelle boliger, et stort fælleshus med køkken, spise/festsal, gæsteværelser, kontorfaciliteter, vaske/tørrerum,
fitnesslokale og andre aktivitetsrum, samt fællesarealer med
køkkenhave, drivhuse, frugttræer, legeplads, grill/bålplads,
boldbane og naturligvis en basket-bane! Vi vil arrangere fællesspisning, have delebiler, bygge og leve bæredygtigt.

I bofællesskabet skal der bo ”ældre” som os, børnefamilier
og unge. Vi kalder vores projekt for Venneby, fordi det skal
være et sted, hvor man ikke blot er naboer, men man er venner. Venner som tager sig af hinanden, som yder til fællesskabet, for at vi alle kan nyde det samme. Altså et fællesskab hvor
venskaber opdyrkes og vedligeholdes.
Foreningen Venneby består af 21 venner i 50’erne, hvoraf 11
har spillet i klubben, og var med fra starten i 1979. Mange af
os har været frivillige i klubben som bestyrelsesmedlemmer,
trænere, dommere, holdledere, sponsorudvalg, speakere til
ligaholdenes hjemmekampe; arrangeret loppemarked,
camps, basket-ture til udlandet, heppekor til DM-finaler og
Cool-party (fest for 6-9 klasser i Hørsholm Kommune); lavet
Holdt Bold (vores første klubblad), logoer til klubben og dens
aktiviteter, samt Basket-kanalen (klubbens egen ”TV” kanal).
Vi er 10 par, hvoraf 8 pars børn (16 børn) har spillet i klubben. Så enten har vi selv spillet i klubben, og/eller så har vores
børn gjort det. 7 par bor i dag i Hørsholm, og 2 par har tidligere boet i Hørsholm. Vi har holdt sammen i alle årene, og vi
har delt ferier, fester og oplevelser – hvoraf flere er blandt

PÅ BILLEDET SES BLE 93
– VENNER, DE FLESTE
BØRN OG DET FØRSTE
BARNEBARN.

vores top-5 i livet. Vores børn har spillet sammen, været på
basket-ture sammen, og været sammen på ferie og til fester,
og ser i dag hinanden på tværs af årgange og køn.
5 af de 10 par dannede i 1993 ”Ble 93”, en ”klub” hvor eneste optagelseskriterie var, at man havde lagt ble på sit nye
barn i 1993. Alle vores 93’ere spillede i mange år på klubbens
P93 og D93 hold, og er i dag hinandens bedste venner. Gennem en årrække har ble-klubben haft en årlig tradition, hvor
vi tager på cykeltur i København. I år var det så for første gang
vores børn som arrangerede turen. Det blev til en ”tour de
chambre”, hvor vi på skift besøgte alle vores børns boliger i
Valby, på Amager, Nørrebro, Østerbro, Frederiksberg og
Vesterbro. Dette blot et eksempel på, at vores venskab fortsat
bliver dyrket af både os voksne og vores børn – og måske
også af vores børnebørn.
Arbejdet i Venneby har fokus på at finde mulige grunde,
som vi kan købe og senere bygge på. Vi har valgt at kigge
efter grunde i kommunerne Fredensborg, Hillerød, Allerød og
Furesø. Vi har haft møder med Hørsholm Kommune, men
udsigterne til at finde ledige og velegnede grunde er ikke-ek-

sisterende, og skulle det ske, så vil prisen sandsynligvis være
for høj. Vi afholder møder med borgmestre, kommunaldirektører og planchefer, så de kender til vores projekt, og vi bliver
klogere på mulighederne for at opdage potentielle ledige
grunde før alle andre. Når vi finder den rigtige grund, så skal
den købes og måske indgå i en ny lokalplan. Herefter skal
byggeriet projekteres, udbydes og bygges. En sandsynlig tidshorisont vil være, at vi flytter ind i Venneby i 2024/25.
Min egen private motivation for at gå aktivt ind i vores Venneby-projekt er primært drevet af, at jeg vil være forberedt på
at blive ældre. Jeg vil træffe vigtige valg på forkant af begivenheder, som evt. kan have stor indflydelse på vores alderdom. Vi vil bo tæt sammen med folk, som vi kan dele vores liv
med – både for at kunne hjælpe hinanden samt have mulighed for at blive hjulpet af andre. Da mine egne forældre som
”gamle” begyndte at blive ramt af aldersbetingede sygdomme, så var de ikke helt i stand til at tage sig af sig selv i den
lejlighed, hvor de boede. Den situation vil jeg gerne undgå.
Når ens børn flytter hjemmefra, så har man ikke længere
brug for så megen plads og så mange ting. I fremtiden skal

vores private bolig principielt kun rumme 2 personer, så hvorfor ikke deles om alt det andet, som man kun af og til har
brug for? Vi vil gerne bo og dele med andre, og det skal ikke
være et oldekolle, hvor der er meget ”olde” og kun lidt ”kolle”.
Derfor Venneby, hvor vi bor sammen med børnefamilier og
unge, og hvor vi kan fortsætte med at dyrke vores
basket-venskab og opdyrke nye venskaber.
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MR. BASKET
Efter at være startet som 10-årig på Rosenlundskolen (BMS) – og med
debut i bedste herrerække helt tilbage i 1979 ( som 17 årig) ( og i året hvor
en vis anden klub startede ?) I 1993 var det tid til det 3. generationsskifte i
BMS.
Jeg var på det tidspunkt ikke sikker på, om karrieren skulle fortsætte
meget længere – da ønsket om familie og arbejdskarriere også trak.
Derfor, ville jeg gerne undgå at ”skulle stå som omdrejningspunkt” for
dette generationsskifte, men kunne heller ikke forholde mig til et brat stop.
I samme periode, var flere af mine medspillere på landsholdet; bla. Lars
Bæk, Peter Damm, Jonas Dalsgaard i fuld gang med at udleve en fælles
basket drøm, om et basket miljø, med
top konkurrencemoment, blandet
med den tids sociale aspekt – blev et
oplagt ønske for mig.
Det mest nervepirrende var næsten,
at skulle ringe til Helge Dalum og
spørge om lov til at komme. – han
sagde heldigvis ; Ja.
Jeg ved faktisk ikke, om han sad og
ventede på et eller andet økonomisk
krav… men, udgangspunktet noget
anderledes. Jeg betalte kontingent
med glæde, og var super lettet over
at udmeldingen var et Velkommen til
at deltage i det fællesskab og klubmiljø, som var grundstenen i hele
elite holdets succes.
Jeg har aldrig forladt BMS mentalt
og jeg har fra dag ét, altid følt mig
velkommen i Hørsholm. En stor
parallel, er nemlig en utrolig stor
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menneskelig rummelighed blandt begge klubber – og stadig efter mange
år, også forbilleder på mange fronter i dansk basket generelt.
Jeg er mega taknemmelig for alle de basket år, jeg har oplevet i Hørsholm – og kunne ikke have valgt bedre.
Der er ikke nogen forening, der er bedre end dens medlemmer gør den
til – derfor har det altid været oplagt, at bidrage med det, jeg har kunnet.
I starten, var det som spiller profil – som har været brugt uden omsvøb,
hvis det kunne gavne dansk basket. Organisatorisk, med særligt øje for elite
forholdene, fik jeg mange gode år i 79èrs bestyrelse – hvor man igen og
igen, må knibe sig i armen over den begejstring, iver, dedikation som alle
de frivillige bidrager med.
Det kunne være en opfordring til alle om at spørge, hvor man kan bidrage…. For det giver så meget én selv noget igen. Jeg har nået ét af klubbens gode målsætninger; flere af mine 5 største oplevelser, er kommet via
min tid med basket.
Der har også været mange gode år, som coach for især pigerne fra 02
årgangen – en årgang, der her i jubilæums året har valgt at samle sig
igen…. Og selvfølgelig kunne træneren ikke sige nej ? ... så det ligner endnu
nogle nytårsdage på luftmadras i Lund!
Min yngste datter Sofia, har spillet med grundtræning fra Louise Bach og da det fundamentale og disciplinære var på plads, så tog Jeg over. Det
har været en fantastisk tur, hvor jeg nu også kan se spillere fra den årgang
på elite holdene – og som nævnt også havde fået lagt et socialt aspekt, der
gør, at der nu også er genopstået et hold, hvor basket, hygge og venskaber
er i fokus.
Pigerne Sofia 02, og Katrine 99 har haft en dejlig opvækst i Hørsholm. –
med træninger, kampe, Camps, rejser osv, hvor jeg til dagsdato kan påstå,
at det var pigernes eget valg.
I min tid opnåede jeg ialt 102 Landskampe. Og i Hørsholm spillede jeg 2
år på Eliteholdet og indtil for 2 år siden spillede jeg på HØBAS holdet.

FUN FACTS
• Spiller nu fysisk i Falcon,
da Høbas er opløst af
skader, arbejde, børn
(børnebørn?) mv.
• Spiller med i 1. & 2. div.
• Når første kamp er spillet i
1. div i 2020 – så er det
elitebold i 6 årtier!!
• Træner pige 02 med flere i
Hørsholm.
• Stiller op til hjælp for
sponsor pleje, når spørges.
• Har fra ”Norre-Tonight”
den 25. april 1996, minder
om en fantastisk aften.
• Fik opkaldt en ”Pris”,
til uddeling hvert år af
forbundet:
Fair-player-pris

MADS OLESEN

HØRSHOLM

SET FRA NORDJYLLAND
De seneste fem år har jeg haft min daglige gang i Hørsholmhallen, som ansat med markedsføring, events og sponsorer,
men mit forhold til basketball i Hørsholm startede faktisk
langt tidligere end det. Som for så mange andre startede mit
forhold til klubben med camp-oplevelser.
Tilbage i de tidlige 90’ere tog otte-ni drenge og piger fra
Lundergård basket i Hjørring turen til Hørsholm Invitational,
som campen hed dengang. Jeg ved ikke, om vi blev inviteret,
men vi havde i hvert fald en ung træner, Sune Sørensen, som
var vokset op i Hørsholm og skubbede os østpå.
Det var en flok nervøse 76’ere, der tog af sted med toget,
på vej mod den private indkvartering i Hørsholm og Kokkedal.
Jonas og jeg boede hos en sød familie lige på den anden side
af golfbanen og godt fyldt op med energi cyklede vi mod
Hørsholmhallen til den første træning.
Jeg husker den første dag så tydeligt, mest fordi mine

galante nordjyske manerer gav mig en lille røvtur. Efter velkomsten blev min gruppe sendt i Rådhushallen for at blive
inddelt i hold. Som jeg husker det, var det allerførste vi lavede, en en-mod-en øvelse og min første direkte modstander
var en tynd, lidt høj, mørkhåret pige.
Der stod jeg, med bolden under kurven, og skulle aflevere
den til pigen på straffelinjen, inden jeg skulle løbe ud for at
spille forsvar. Velopdragen, som man nu er fra Nordjylland,
tænkte jeg, at jeg skulle passe på at den her spinkle pige ikke
kom til skade.
Bolden blev afleveret, jeg løb ud og momentet efter lå jeg
på gulvet, ramt af en skulder og albue, mens pigen lagde layup’et i. Lige i øjeblikket havde jeg nok lidt selvmedlidenhed,
som de fleste drengebørn af 80’erne nok ville have haft, hvis
de blev banket ned af en pige. Siden har jeg opdaget, at det
ingen skam er at blive banket ned af Pernille Dalgaards albuer,

for det er der masser, der har prøvet gennem årerne, både i
Danmark og udlandet…
På trods af røvturen til den allerførste træning kom jeg 4-5
år på campen. Helt op til der, hvor jeg som gammel teenager
kunne kombinere den med en Roskilde Festival. Det siger
meget om campen, at jeg prioriterede den – og fredags-festen – over de første dage på Roskilde. Campen sluttede
dengang fredag eftermiddag, med en farlig fest om aftenen,
hvor Patrick vist typisk hentede folk hjem til ham. Som jeg
husker det, var det fin opvarmning til festival…
Da jeg ankom til Hørsholm i 2014, havde jeg allerede et
forhold til klubben, og ikke mindst til den lange tradition,
dameholdet har. Den tradition forsøger jeg efter bedste evne
at passe på – og udvikle – hver eneste dag i mit fantastiske
job i klubben.
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JESPER KRONE

DAMETRÆNER

JESPER KRONES
BASKETBALL LIV
Hvornår startede du med basketball og hvor?
Jeg startede med at spille basket i Åbyhøj i 1983. Min onkel Keld Kristensen fik mig i gang, og jeg startede vistnok med at spille på samme
hold som min storebror. Dengang hed det yngste mini, ældste mini osv,
og jeg tror, jeg nåede at spille ca. 6 års mini-basket (lav kurv). Åbyhallen
var mit andet hjem, og jeg tilbragte det meste af min ungdom der, og
jeg har mange gode minder derfra. Nogle af højdepunkterne var:
– At gå over til min farmor og få en “franner” med spegepølse, en dåse
ananas og et glas utrolig strækt appelsin FUN saftevand til aftensmad
og så tilbage i hallen. Min farmor “dykkede” altid lige i krukken med
1-kroner, så jeg kunne købe et stykke kage eller tre i kiosken, hvor min
faster Gitte eller Lise Pedersen ofte stod.
– At sidde og se mine helte (Åbyhøjs 2.divisions herrehold) træne, hvor
min fætter Lars og onkel Frank spillede, og min onkel Keld var træner.
På dette hold var også “the Obel Brothers”, som var mega gode til at
hoppe og lave plade-layups. En meget sej ting dengang. De missede
ofte, men de slog MEGA hårdt på pladen.
– At vinde utrolig mange væddemål med skud fra midten, hook-skud
fra 3’eren eller en 1-1 (oftest mod en modstander jeg vidste, jeg ville
slå).
– At åbne hallen efter min avis-rute tidlig søndag morgen og skrue
mega højt op for Bon Jovi i mens jeg løb rundt og skød en masse
3’ere. Jeg blev ved indtil pedel-Steen kom og smed mig ud.
Fortsatte det på et seniorhold?
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Jeg spillede to sæsoner på seniorholdet, inden jeg tog til USA som 18
årig. Det var sjove år, hvor jeg bl.a. spillede med Jonas Buur.
Derudover spillede jeg:
– 5 år i USA. Igen to år med Jonas Buur på FDU, hvor vi bl.a. andre spillede mod kommende NBA spillere som Sarunas Jasekevicius, Charles
Jones, Richard Hamilton (RIP), Khalid El-amin, Ron Artest (World Metta Peace) og sikkert et par stykker jeg ikke husker. Til vores træning
kom Rod Strickland, Keith Van Horn, Jason Williams og Kerry Kitles af
og til og trænede med os. Rod Strickland er nok
den bedste spillere, jeg nogensinde har spillet
med.
– 1 år i Belgien (Mit hold var ærkerivaler med
Jesper Hauge og Niels Bjerregårds hold)
– 4 år i Danmark for Bakken, Åbyhøj, BF Copenhagen og Team Sjælland. Det blev til i alt: 4 guld,
2 sølv og 1 bronze medalje.
– Inden jeg drog til USA var jeg så heldig at få 5 U-landskampe og efter
opholdet i USA, blev det til 19 A-landskampe

Hvornår begyndte du som træner?
Jeg var faktisk ungdomstræner i Åbyhøj, inden jeg tog til USA. Jeg var
så heldig at træne en ung Jens Laulund et enkelt år. Så Jens kan takke
mig for alt, hvad han har lært på basketbanen, plus han overtog mit job
på Shell-tanken som vaskedreng.

På samme hold som Jens (årgang 77) var også
Læder-vester, Søren Vingummi og Kagge.
Læder-vester gjorde en stor karriere indenfor
wrestling.
Jeg vandt mit første DM i 1993 som træner for
årgang 78, og faktisk var det i Hørsholmhallen.
Jeg mener, det var Værløse som var med fra
Kbh-området, men det var en stor oplevelse. På
det drengehold spillede Alan Madsen, som senere har spillet mange ligakampe for Åbyhøj og
HIC, samt nogle landskampe.

…. og hvornår som seniortræner på eliteplan?
Jeg startede som spillende træner for BK Amager i 2004, efter de lige var rykket tilbage i
basketligaen. Pga skade blev det ikke til så meget
spillende, men blot træner. Det blev til 3 sæsoner
med pokal triumf som bedste resultat.
Jeg trænede også SISU’s herrer i to sæsoner,
Virums herrer i to sæsoner hvorefter jeg var
sportschef i Hørsholm og Talentchef i DBBF. I
2015 kom jeg tilbage på trænerbænken for BK
Amagers damehold.
Hvornår retur til 79ers damehold?
Jeg overtog Hørsholms damehold i
2016. Det var en svær beslutning at forlade Amager, men det var den rigtige
på det tidspunkt. Jeg så potentialet
ved at træne Hørsholms damehold,
og de mange dygtige ungdomsspillere, som var på vej. Og så var køreturen til træning væsentlig kortere. Holdet træner normalt 4 gange om ugen.
Har du en god stab omkring holdet?
Der er en fremragende stab omkring holdet. Fra
første dag mærkede jeg, at det set-up 79’ers har,
er virkelig godt. Det er godt i sig selv, men sammenlignet med andre klubber, er det absolut det
bedste i landet. Vi har nogle fantastiske frivillige,
som altid er hjælpsomme, venlige og enormt
arbejdsomme. Der er en ledelse i klubben, som
gør et kæmpe stykke arbejde, og så er der den

fysiske stab, som er yderst kvalificeret.
Personligt har jeg været utrolig heldig i at have
Dani som min dygtige ass.coach gennem tre år,
samt Jesus som fysisk træner. Nu har holdet fået
en anden meget dygtig og respekteret ass.coach
i Turi Høgh, samt Victor et par gange om ugen.
Og gennem alle 4 sæsoner har jeg og holdet
haft fornøjelsen af Bent-man og Robin. Absolut
det mest fantastiske og yderst kompetente holdledere nogen kunne ønske sig.

Hvilke sportslige resultater har du gennem
årene?
Ja, de fleste husker nok vores finaleserie mod
Virum, som endte med et nederlag i overtime.
Det stikker stadig lidt. Vi var uheldige at miste
Line og Maria til skader i løbet af kampen, og det
gjorde at vi måske løb lidt tør for kræfter. Men en
fantastisk serie.
Sæsonen efter blev det til “the double” og vi
tog vist også alle personlige awards til klubben.
Det var også denne sæson, at vi med damelandsholdet vandt EM for mindre nationer. Det
var en stor oplevelse, at få lov til at træne et hold
med de bedste danske spillere. Disse danske spillere, har i løbet af foråret vist, at de har mod på
mere. Efter en fantastisk crowdfunding og kæmpe støtte fra hele Basketdanmark, så gælder det
nu EM kval.
Sidste sæson blev det til et flot grundspil, et
flot mellemspil og et mindre mindeværdigt slutspil.
Og nu: du har selv børn selv som spiller?
Nu er mine børn også godt i gang med at bevæge sig op igennem ungdomsrækkerne. Rosa spiller U15, Mathias U11 og Filippa spiller et eller
andet meget ungt. Og ikke at forglemme, så har
Maja fundet ankelstøtterne frem igen og gjort
comeback efter kun 14 års pause. Måske hun
øjner en plads på landsholdet her til november.

HELGE DALUM OM

STØTTEFORENINGEN:

SUPPORTERS
Supporters blev startet i august 1981 på initiativ af Svend Lund og Kurt Jensen,
men efter kraftige og venlige opfordringer fra Helge Dalum. Formålet var at skaffe
et økonomisk supplement til klubbens indtægter.
Første projekt var en resultattavle ophængt i Hørsholm Skoles Gymnastiksal. –
og med denne tekst VI DE. Svend Lund og Christian Bagger fik kravlet de 6
meter op og fik momteret tavlen.
Der blev afholdt mange Loppemarkeder. På Hørsholm Skole – I Hørsholm Hallen og til slut i Loppekælderen ved Svend og Grethe Damm.
Salg af mobiltelefoner. Peder Egmose skaffede fra Telia telefonerne – næste
1000 telefoner blev solgt; fortjeneste til klubben: kr. 250.000,-.
Der blev lavet en Lodseddel, hvor 1. præmien var en Ford ka fra Harris Andersen
i farven GOLD. 1000 lodsedler a 250 kr. pr. stk. hvoraf de 800 blev solgt.Der blev
trukket lod ved kæmpe afslutningsfest – bilen var bragt ind i Hallen.
Et ”pay-back” for sin tid i klubben kom Jan Auerback med at forærede Sponsorudvalget med 50.000,Uddeling af telefonbøger i Hørsholm og Vedbæk, som gav mange penge til
klubben.
Klubbens bank, Bikuben, havde fødselsdag. Klubbens spillere mødte op i
Hovedgaden med hver en tulipan – 125 stk. ved 125 års fødselsdagen.
Spillere, som skulle på sommerCamp kunne få tilskud fra Supporters.
Efter 15 år sluttede Supporters og kunne overdrage 325.000 kr. til Klubben.
De personer som i lang tid var hovedkræfterne bag Supporters var: Kurt Jensen
– Svend Lund – Erik Hansen og Grethe Damm.
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AF NICHOLAI MAX GRINGER

ALLAN WINKEL HANSEN FORTÆLLER

DAN THE MAN

FRA JBS
TIL JOMA

Dan The Man, kendte alle og alle kendte
Dan. Han var et fantastisk menneske og
en rigtig god kammerat.
Dan betalte den ultimative pris for sit
arbejde ved at passe på andre. Det skete
d. 15. februar 2015, da han blev dræbt
foran Synagogen i København.
Vi fik glæden af Dan på holdet, lige da
vi blev senior. Det var første gang på
77’er holdet vi havde en decideret center. En kæmpe til at arbejde under kurven. Jeg er sikker på, at havde vi haft
Dan på holdet i ungdoms årene, havde
vi vundet endnu flere titler. Ikke kun pga
hans størrelse, men fordi Dan samlede
holdet.
Mit og Dans venskab blev endnu tættere igennem årene. Fordi vi kørte til
træning sammen fra København. Jeg
husker så tydeligt, at han aldrig var vred
eller frustreret når han, som oftest hentede mig, over noget. Altid reflekterende over ting. Og havde jeg haft en dårlig
dag på arbejdet, eller noget andet i livet
der drillede mig, så lyttede Dan til mig,
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og gav mig opbakning i det og fik det
vendt til noget positivt. Han var altid
hjælpsom. Og dette gælder i øvrigt hele
hans familie.
På basket banen var Dan altid god til
at sætte screening. Der var ikke mange
modstandere, der kunne komme rundt
om ham, når han stod der som en klippe. Men det var en fornøjelse at løbe
rundt om som medspiller. Dog følte jeg
tit til træning hvor ondt det gør at løbe
ind i ham. Han var stærk som en okse.
Til en træning brækkede jeg benet. Han
kørte mig til skadestuen, og da vi
ankom til skadestuen i Gentofte, havde
Dan mig i hans arme. I skulle se sygeplejerskerne i ansigt. De kunne ikke lade
være med at smile.
Sådan var det med Dan. Han fik mennesker til at smile og føle sig trygge.
Han er et kæmpe afsavn, men alle de
gode minder alle har haft med ham,
lever heldigvis stadig. Det skal de gøre
for altid.

Jeg var 11 år og gik til håndbold. Sæsonen var
lige startet og jeg kunne se frem til en vinter
med ”lange” cykelture, fra hvor jeg boede til træning. Så kom måske redningen. På min skole
(Hørsholm Skole) kom der en opslag om, at der
skulle starte en interessegruppe med basket ball.
Fedt – det var kun lige ned af bakken, så det
skulle jeg da prøve.
Første træning var torsdag d. 28. september
1978, hvor vi var næsten 30 børn, som skulle
stifte bekendtskab med denne fortræffelige
sport.
Min træner var Helge Dalum – ham med
cykelstyrskægget 😊.  Jeg  blev  fanget  af  sporten 
med det samme og ret hurtigt skulle vi spille første kamp. På det tidspunkt havde vi ikke fået spilletøj endnu, så Helge’s kone Birgit hjalp os med
at skrive vores nummer med en spritpen på
vores hvide JBS-undertrøje – så var vi klar!
Der er selvfølgelig en masse minder fra den
gang.

Såsom turene til Prag – ikke mindst den, hvor
vi kørte med ”sølvpilen” (grå ældgammel minibus, som i starten ikke kørte meget mere end 60
km. i timen) til Prag.
Eller transporten til kampe, hvor der ofte kun
var brug for en bil, da vi bare kunne sidde/ligge i
lag i bilen.
Meget var anderledes. Udover vi selv trænede,
så trænede vi andre, dømte kampe og stod i
øvrigt også for kiosken på Hørsholm skole.
Men nogle ting er det samme som i dag – den
gode træning, sammenholdet og de fede oplevelser, som er den drivende kraft og det som gør
vores klub helt speciel. Vi får alle nogle fantastiske oplevelser og venner for livet, hvilket er med
til at basket har haft kæmpe betydning for mig.
Så tak for det

De bedste basket hilsener
Allan Winkel Hansen (tidligere ”Allan Bo”)

Formænd i Hørsholm Basketball Klub:

Æresmedlemmer:

Antal mesterskaber:

Helge Dalum
Ole Dam-Johnsen
Per Ola Thorius
John Norlin
Zygmunt Auster
Niels Friis
Michael Bloch
Jørgen Stig Nielsen
Jonas Dalsgaard
Anders Hageskov
Hans Lindemann

Helge Dalum
Birgit Dalum
Ole Dam-Johnsen
Mariann Dam-Johnsen
Per Ola Thorius
Eva Thorius
Henrik Henriksen
Michael Bloch
Grethe Damm
Peter Damm
Majbritt Damm

Antal DM Herrer:

2 stk. (1991 og 1993)

Antal Pokal Herrer:

0

1979 - 1986
1986 - 1990
1990 - 1995
1995 - 1996
1996 - 1997
1997 - 1998
1998 - 2003
2003 - 2012
2012 - 2014
2014 - 2018
2018 -

Antal DM Damer:	9 stk. (1996, 2004,
2005, 2006, 2007,
2008, 2010, 2015,
2018)
Antal Pokal Damer:	5 stk. (1993, 1995,
1996, 2006, 2018)
Antal DM for ungdom: 56 stk.

1979 - 2019
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“VI ER STADIG I SPIL …

