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3Benny Schmidt,
som i dag bor 
i Odder, var dog
skuffet over 
sine resultater

Af Gunner Lindbæk
Knudsen
Horsens Idrætsarkiv

HORSENS - En enkelt gang i
De olympiske Leges historie
har en horsensianer gået i
spidsen for Danmarks OL-
hold under indmarchen ved
åbningsceremonien.

Det skete ved OL i Rom
den 25. august 1960, da Ben-
ny Gotfred Schmidt var ud-
valgt til hvervet som fane-
bærer.

Med rang af premierløjt-
nant og som repræsentant
for Dansk Militært Idræts-
forbund deltog Benny
Schmidt i moderne fem-
kamp.

Benny Schmidt blev født i
Horsens den 25. juni 1929 -
ni dage efter Horsens
Idrætsparks indvielse - og
det var netop på løbebaner-
ne i idrætsparken, at grun-
den blev lagt til den idræts-
karriere, som førte til legene
i Rom.           

Benny Schmidt boede i

Borgergade 5 og begyndte at
dyrke atletik i HfS. 

Han opnåede at komme
på klubbens hold i den jyske
holdkampsturnering, inden
han i november 1948 påbe-
gyndte sin værnepligt hos
Den kongelige Livgarde i
Sandholmlejren.

Her indledte Benny
Schmidt en officersuddan-
nelse, som førte til ansættel-
se som underviser ved Hæ-
rens Officersskole på Frede-
riksberg Slot. 

Sideløbende hermed fort-
satte han atletikkarrieren i
Østerbro-klubben Sparta,
hvor han i 1953 var på det
4x100 m stafethold, som på
Østerbro Stadion vandt det
danske mesterskab i tiden
44,3.

DM i Bygholm
Året efter opnåede Benny
Schmidt at vinde to individu-
elle bronzemedaljer i hen-
holdsvis 100 m og 200 m løb
ved de danske mesterskaber
i atletik på Odense Stadion.
Efter mesterskaberne blev
han udtaget til det danske at-
letiklandshold i 4x100 me-
ter, som den 21. august 1954
i Bremen mod Vesttyskland
satte dansk rekord i tiden
42,1. 

Efterfølgende førte den

militære karriere Benny
Schmidt til Jysk Dragonregi-
met i Holstebro. 

På et rent militærhold fra
Holstebro Rideklub var han
den 15. september 1957 med
til at vinde DM i ridebane-
springning for klubhold,
som fandt sted i Bygholm
Park i Horsens.

Det blev dog i moderne
femkamp, at Benny Schmidt
for alvor slog sit navn fast.
Han var den første femkæm-
per, der i nyere tid slog igen-
nem internationalt, hvilket
var med til at fremme kend-
skabet til denne idrætsgren.

Det blev til en flot 14.
plads ved VM 1958 i Alder-
shot ved London. Året for-
inden var han blevet num-
mer 33 ved VM i Stockholm,
og han blev fire gange dansk
mester i årene 1956-1959.

Udtaget trods skade
Benny Schmidt blev i 1960
udtaget til OL i Rom, men
det skete ikke smertefrit.
Ved udtagelsesstævnet i
Stockholm kom han ud for
et alvorligt styrt i terrænrid-
ningen, som var den første
øvelse. 

Trods store smerter gen-
nemførte han hele stævnet
og kvalificerede sig på et
hængende hår til OL.

Moderne femkamp er in-
spireret af det, en militær
kurér skal kunne gennem-
føre, herunder at ride en
fremmed hest i uvejsomt
terræn, bekæmpe en række
modstandere med stødvåb-
net kårde eller pistol, for-
cere en dyb flod og løbe i
ukendt terræn.

Over 35 grader i Rom
I Rom 1960 blev de fem di-
scipliner gennemført på
seks dage. Der blev konkur-
reret i over 35 graders var-
me, og det var specielt hårdt
i kårdefægtning og under
terrænløbet.

I fægtning kæmpede alle
mod alle - 59 kampe på én
dag fra kl. 8 morgen til kl.
22-23 om aftenen.

I terrænløbet faldt del-
tagerne som fluer på grund
af heden. Disse strabadser
klarede Benny Schmidt med
bravour, men han skuffede i
pistolskydningen, hvor han
skød under vanlig standard
og bl.a. havde en forbier i
anden serie.

I svømning havde Benny
Schmidt det svært med at
crawle, og han brugte i mod-
sætning til mange af konkur-
renterne brystsvømning,
hvilket kostede ham en del
point og nok det sidste trin

Horsensdreng blev atlet 
og fanebærer ved OL i Rom

0 Det danske holds indmarch i Rom 1960 ved åbningen af de 17. olympiske lege. Forrest med dannebrog den tidligere HfS’er Benny Schmidt. FOTO: POLFOTO

Horsens og OL
3 I 1924, da De Olympiske
Lege blev afviklet i Paris,
sendte Horsens sin første
deltager afsted. Det var 
bokseren Thyge Petersen fra
Horsens Athlet Klub, og med
sølv i letsværvægt vandt han
ved samme lejlighed den
første OL-medalje til byen.

3 MMeedd Anne-Marie Rindoms
deltagelse i London i år har
Horsens-klubberne gennem
tiderne sendt 13 atleter til
OL.

3 Søger man lidt dybere 
i historien, finder man 
yderligere 15 OL-deltagere,
der alle er født i Horsens eller
byens omegn, men er flyttet
for at få sig en uddannelse,
for at arbejde eller for at
fremme idrætskarrieren.

3 Hver især har de deres 
historie. I anledning af 
sommerens OL i London har
vi bragt beretninger om 
nogle af disse atleter og om
en atlet, som efter en stor
karriere flyttede til byen. 
Dette er den sidste af 
artiklerne, der er skrevet af
Gunner Lindbæk Knudsen,
tidl. typograf og i dag en af
de aktive frivillige på 
Horsens Idrætsarkiv.

0 De fleste af konkurrenterne ved OL i Rom crawlede, mens
Benny Schmidt (øverst) benyttede sig af brystsvømning. Det 
kostede tid og point.  FOTO: BENNY SCHMIDTS SCRAPBOG, FOTOGRAF UKENDT
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3Fradrag har 
været med til at
holde hjulene i
gang, lyder det 
fra tømrerfirma

Af Peter Hald
peha@hsfo.dk

BRÆDSTRUP - Håndværker-
fradraget har fået mange
mennesker til at fremskyn-
de forbedringsprojekter i
huset. Det konstaterer inde-
haverne af Brædstrup Tøm-
rerforretning A/S, Jakob
Brønd og Jørgen Hartvigsen.

- Der er ingen tvivl om, at
nogle af de opgaver, vi har
fået, skyldes dette fradrag.
En del projekter er blevet
fremskyndet, og mange får
lavet opgaverne nu i stedet
for at vente til næste år, siger
Jakob Brønd.

- Det er også sandsynligt,
at en del har valgt at sætte
håndværkere på opgaverne
i stedet for at gøre det selv,

supplerer Jørgen Hartvig-
sen.

Fristen for at få lavet ting
med håndværkerfradrag ud-
løber den 31. december i år,
og det har nok også medvir-
ket til at sætte skub i tinge-
ne.

Præcis hvor mange ekstra
opgaver, håndværkerfradra-
get har resulteret i, kan være
meget svært at beregne.

- Om det har været 20 el-
ler 40 opgaver, kan vi kun
gisne om. Vi får ikke altid at
vide, om det er opgaver,
hvor kunderne bruger hånd-
værkerfradraget, siger Jør-
gen Hartvigsen.

Men en effekt har der væ-
ret, og det er især i år, at
håndværkefradraget er slået
igennem for alvor.

Ingen kickstart
- Da ordningen blev indført
sidste år, var der ingen
„kickstart“. Det var ikke så-
dan, at telefonerne begynd-
te at ringe med det samme.
Det er kommet mere stille

og roligt, pointerer de to
tømrermestrer.

- Der er kommet flere op-
gaver i år på grund af fradra-
get. Der er simpelthen flere
mennesker, der har fået øj-
nene op for det. De har fået
sat sig ind i reglerne og må-
ske snakket med naboerne,
der har benyttet sig af hånd-
værkerfradraget, fortæller
Jakob Brønd.

Hos Brædstrup Tømrer-
forretning, hvor der er syv
ansatte ud over Jakob Brønd
og Jørgen Hartvigsen, kan
man godt mærke, at der er
blevet mere at lave. De vær-
ste effekter af finanskrisen
er ved at aftage, og normale
tilstande er ved at blive gen-
oprettet.

- Nu er vi inde i en stabil
periode, og vi skal ikke kla-
ge, understreger Jakob
Brønd.

- En afgørende forudsæt-
ning for at få endnu mere
gang i hjulene vil være, at
boligmarkedet løsner sig - at
der bliver nogle flere hus-

handler. Når der bliver
handlet huse, skal der jo
bruges penge på istandsæt-
telser og ombygninger. Men
det har været fint med hånd-
værkerfradraget. Det har
været med til at holde hjule-
ne i gang, og jeg mener jo, at
man skal arbejde sig ud af
krisen i stedet for at spare
sig ud af den, siger Jørgen
Hartvigsen.

3 Alle kan få håndværker-
fradrag (servicefradrag)
på op til 15.000 kr. om
året inkl. moms for 
arbejdsløn til service og
vedligeholdelse på ens 
bopæl. På den måde kan
man spare ca. 5000 kr. 
i skat. Arbejdet skal være
udført mellem den 1. juni
2011 og 31. december
2012.

Arbejdet skal stå på listen
med ydelser, der giver 
servicefradrag.

Håndværkerfradrag 
kan mærkes

0 Håndværkerfradraget har haft en effekt, mener indehaverne af Brædstrup Tømrerforretning A/S, Jørgen Hartvigsen og Jakob
Brønd (til højre).  FOTO: MORTEN MARBOE

HORSENS - Ved åbent hus-
turneringen i Bridgecentret
i går var der mødt 64 spille-
re. Følgende vindere blev
præmieret:

A-rækken:
1. Frede Laursen og Bent

Pedersen
2. Grete Bundgaard og

Steen Bjerre 
3. Henrik Kejlberg og

Frank Roldsgaard 
B-rækken:

1. Vera Hermannsen og
Karen Margrethe Mogensen

2. Oda Skriver og Hanne
Mengel 

3. Ruth Johansen og Anne
Marie Friis

C-rækken:
1. Karenlise Kristensen og

Birger Rahbek 
2. Bendt Kamp og Jens

Lundhus
3. Kirsten og Knud Møller

Nielsen.

Bridge-resultat
HORSENS - Lørdagens fem
flyvninger med brevduer
forløb i godt sommervejr og
med vinderhastigheder på
omkring 85 km/t. 

Ugens top fem:
Dresden, 1253,09 m/min.

Nr. 1 Frank Laugesen, 2 Per
Holst, 3 Ebbe Holm, 4 K. A.
Hansen, 5 Helle & Louis Ras-
mussen.

Soltau, 1455,89 m/min.
Nr. 1 Ebbe Holm, 2-4 Bjarne

Nutzhorn, 3 Frank Lauge-
sen, 5 Thorkild Andersen.

Soltau med unger,
1385,80 m/min. Nr. 1-2 Per
Holst, 3 Erik Nielsen, 4-5 Eb-
be Holm.

Tønder, 1436,78 m/min.
Nr. 1-3-4-5 Leif Nielsen, 2 Eb-
be Holm. Tønder med un-
ger, 1400,50 m/min. Nr. 1 og
sektionsvinder Bjarne Nutz-
horn, 2-3 Per Holst, 4-5 Jes
Pedersen.

Fem brevdue-vindere

Benny Schmidts vigtigste resultater

3 OOllyymmppiisskkee  LLeeggee - Rom 1960. Moderne femkamp: Samlet
nr. 47 - 3810 point. Fordelt på disciplinerne: nr. 32 med 
994 point i 4,5 km terrænridning, nr. 22 med 747 point 
i kårdefægtning, nr. 49 med 174 skivepoints / 580 point 
i skydning med pistol, nr. 56 i tiden 5.32,0 / 540 point 
i 300 m fri svømning, nr. 30 i tiden 15.17,1 / 949 point i 4 km
terrænløb.

3 VVeerrddeennssmmeesstteerrsskkaabbeerr.. Moderne femkamp: 1957 - nr. 33 
- 2913 point. 1958 - nr. 14 - 3994 point.

3 DDaannsskkee  mmeesstteerrsskkaabbeerr.. Atletik: DM i 4 x 100 m stafet: 1953
- nr. 1 - tid 44,3. Moderne femkamp: 1956 - 3596 point. 
1957 - 3826 point. 1958 - 3927 point. 1959 - 3574 point. 
Ridebanespringning: 1957 - holdmesterskab/Holstebro 
Rideklub.

3 DDaannsskk  rreekkoorrdd.. Atletik: 4 x 100 m stafet 1954 - 42,1 (med
landsholdet).

3 AAnnddrree  rreessuullttaatteerr.. Atletik: DM i 100 m løb: 1954 nr. 3 - tid
11,3. DM i 200 m løb: 1954 nr. 3 - tid 22,8.

0 Benny Schmidt i sin have i Odder juli 2012. 
FOTO: GUNNER LINDBÆK KNUDSEN

op til den absolutte verdens-
elite.

Skuffet over resultat
Blandt de 60 atleter fra 23
nationer blev Benny
Schmidt ved OL en samlet
nr. 47 med 3810 point. Guld-
medaljen blev vundet af un-
gareren Ferench Nemeth
med 5024 point.  

Efter konkurrencerne ud-
talte den danske femkæm-
per til dagbladet BT:

- Jeg er ærlig talt skuffet.
Skydningen ødelagde hele
billedet. Den forbier koste-
de mig mindst 300 point. Ef-
ter et halvt års intens træ-
ning havde jeg sat næsen op
efter at blive placeret i den
bedste halvdel.

Når man i dag - 52 år efter
- taler med Benny Schmidt,
skinner det igennem, at nok
var OL i Rom en stor ople-
velse, men for ham var skuf-
felsen over det pauvre resul-
tat måske større.

Bor i Odder
Efter OL-deltagelsen fortsat-
te Benny Schmidt ved Jysk

Dragonregimet, afbrudt af
en fireårig udstationering
ved Nato-hovedkvarteret
AFNOTH i Oslo. 

Han afsluttede militær-
karrieren ved Forsvarets Ef-
terretningstjeneste, og med
rang af oberstløjtnant blev
han i 1987 hædret med Rid-
derkorset af 1. grad for sin
mangeårige indsats i Forsva-
ret.      

Benny Schmidt er i dag er
83 år og stadig i fin fysisk
form. 

Han er bosiddende i Od-
der, og sammen med sin hu-
stru Inger nyder han at hol-
de parrets have.  

3 Kilder: bogen „De 
olympiske - Biografi af
danske OL-deltagere
1896-1996“, udg. af
DIF/DOK; Wikipedia;
hjemmesiden Sports 
Reference / Olympic
Sports; Danmarks Atletik
Forbund (dafital.dk); 
avisudklip i Benny
Schmidts scrapbog.


