Rebel fylder 10 år
SAK blev skabt
som en protest
Af Jens Rasmussen

HORSENS - På flere
områder har en af byens mindste foreninger
forstået at markere sig,
og den er blevet kaldt
alt fra rebel til hyggenygge-klub.
På tirsdag fylder Sydbyens Aktivitets Klub(SAK)
10 år. I lige så mange år
har formanden heddet
Jørgen Egholm.
- Mange betragter os
som en ren motionsklub,
men det er forkert opfattet. Vi dyrker så sandelig
konkurrencesport som alle
andre klubber. Grunden
til, at vi har fået det andet
image, skyldes nok, at vi
har markeret os stærkest
med nogle alternative initiativer i idrætsverdenen,
siger Jørgen Egholm.
Han var med fra starten
i Birkeparken IF i 1978,
hvor han blev formand for
håndboldafdelingen.
Inden bruddet i 1984 var
den afdeling vokset til 22
turneringshold, og det var
før Birkeparken valgte at
blive lagt sammen med
Horsens KFUM. .
Forklaringen på, at han
stadigvk holder ud i en
tid med lederflugt og
-mangel, forklarer han således:
- Der skal hele tiden
re nogle nye ideer at br a nde for, og man skal aldrig
tælle timer. Min kone Bodil har også været med hele tiden, og det er en stor
del af forklaringen. Omvendt har jeg aldrig engageret mig i forbundsbestyrelser og landsorganisationer. Hele arbejdet er lagt i
SAK's aktiviteter, siger
Jørgen Egholm, der dog er
aktiv håndbolddommer på
16. år.

Skabt i protest
SAK blev skabt som en
protest mod Birkeparkens
daværende ledelse, og det
havde noget med fordelingen af de penge, håndbold-

afdelingen tjente ind at gore.
- Vi ville ikke finansiere
de øvrige afdelingers underskud med yore stvner, så derfor brød vi ud,
siger Jørgen Egholm, der
straks fra starten markerede sig i debatten om haltimerne i Horsens.
- Det kunne ikke passe,
at eliten skulle have alle timer, og vi andre skulle
skubbes hen på alle de dårligste tidspunkter. Eliteklubbernes opfattelse var
dengang, at vi som motionister hørte til på skolerne
- ikke i hallerne. Det var
den første kamp, hvor vi
markerede os, siger Jørgen
Egholm.

Stark psyke
Som leder skal man også
have en stærk psyke for at
kunne blive ved og ved at
kmpe for sine ideer.
- Hvor ofte er man ik k e
kommet hjem fra et kursus sprngfyldt med ideer,
for derefter at få et dyk i
virkelighedens verden, siger han.
- SAK har konkurrenceidrt, men vi må dog aldrig
glemme dem, der ønsker at
vre med for samværets
skyld. Idrt og samvær
hoer sammen, siger
gen Egholm med overbevisning i stemmen, og
bans klub er en af dem,
som star tydeligst for
DGI's linie.

Savner ungdom
- Vi er dog kede af en
ting i jubilæumsåret. Hvor
bliver ungdommen af, blot
vi mister nogle få born og
unge på et hold, kan det gå
i stykker. PA den made er
vi mere sårbare end klubber som HH, der har godt
kan tale at miste et par
spillere. Men de unge flagrer rundt uden at kunne
beslutte sig, siger han.
En af bans - heldigvis
mange - glædelige oplevelser med idrtsarbejdet, er
de unge han via kommunen har formidlet ud i et
jobtilbud i cafeteriet i
Bankagerhallen og i et projekt i Axelborg.

nisatoriske, kun
økonmieharvætsyf
SAK.

Starke kort
SAK er også andet end
Jørgen Egholm, der dog ik-

Jørgen Egholm har været
formand alle 10 fir SAK.
- Vi har haft 11 forskellige i jobtilbud og flere af
dem har senere Met en læreplads, siger han, der afgjort tor give de unge et
ansvar.
Et eksempel herpå er i
Axelborg IK, som SAK arbejder sammen med. Her
har et seniorfodboldhold i
aldersgruppen 17-22 år
fungeret udmærket. De
har selv klaret alt det orga-

ke er til at komme uden
om, når nogen siger SAK.
Flere andre som eksempelvis Jette Pedersen har
væretmdalnHuer
i dag leder af et old-girlshold, der har holdt sammen i alle 10 år, og de satser også på, at være med
ved landsstævnet i Svendborg til Sommer.
Desuden er klubbens
førstehold i håndbold på
vej mod oprykning i JHFturneringen. Et godt kuld
herreynglinge rykker op
næste sæson, så eliten far
også sit.
SAK holder i anledning
af jubilæet reception i
Bankagerskolens kan tine
pa selve dagen, tirsdag den
8. marts, kl. 18-22.

Sydbyens Aktivitets Klub
SAK blev stiftet den 8. marts 1984, da
håndboldafdelingen i Birkeparken IF brad ud. Den
stiftende generalforsamling fandt sted i Jørgen
Egholms hjem i Dagnæs.
JørBestyrelsen har otte medlemmer, hvilket er
usædvanlig med et lige antal. I SAK snakker
bestyrelsen sig til enighed - den stemmer ikke.
Det første år var udgifterne pa 25.523,15 kr og
overskuddet pa 752,11 kr.
Klubben har i dag 200 aktive medlemmer.
Kontingentet er byens laveste pa 450 kr for seniorer.
I dag eget klublokale i Bankagerhallen.
Tradition med udendørs håndboldstævne anden
weekend i august. Det største stvne i 1988 med 76
hold.
Samarbejde i 1985 med Horsens BC om klublokale
i Bankagerhallen.
35 aktive ved Landsstævnet i 1990. Samme år
samarbejde emd Vejle Amts Hjertesekretariat.
1 1991 initiativ til tennisbaner i sydbyen og
fødselshjæIper til Sydbyens Tennis Klub, der i dag er
selvstændig.
Cafeteria-samarbejde med Horsens
KFUM/Birkeparken og Horsens HK i Bankagerhallen.
Siden 1992 har SAK vret aktiv i Axelborg om et
idrætsprojekt der i samarbejde med
FlygtningehjæIpen, AAB, Sundhedscenter Vest,
SSP, Sund By Fonden , DGI og beboerforeningen
skulle skabe aktiviteter.
1 1992 uddelte SAK 5000 foldere om klubben i
Sydbyen. SAK har haft flere specielle sportsgrene pa
programmet som hockey til kurvebold.

