
1983 – 2017 

Kis Thomsen aktiv håndboldspiller, træner og leder i HOIF

Foto 2018 

I 1983 kom Kis Thomsen 16 år gammel til Hou fra Fillerup for at spille 
håndbold på dameynglingeholdet, som havde Klaus Mildahl som træner. Og det
var kærlighed til Houerne fra første færd. Hun blev hurtigt en af de ”indfødte”, 
og allerede året efter startede hun selv med at træne et hold mini mixer. Hun 
fortsatte trænergerningen og med at være aktiv holdboldspiller indtil 2006, 
hvor en knæskade satte en stopper for dette. Hun fortsatte dog med sit 
arbejde som frivillig i både håndboldudvalget og i Hou Hallens bestyrelse frem 
til 2011. Efter 3 knæoperationer startede hun i 2011 som fitnessinstruktør og 
fortsatte med dette indtil 2017 – Det blev til trods for hendes unge alder, Kis 
fyldte 50 år i 2017, til 34 år som aktiv leder i HOIF. Nu holder hun en 
velfortjent pause.

Kis fortæller en sjov historie fra dengang i 80serne, inden vi fik Hou Hallen, 
hvor hun kørte til Ørting Hallen for at træne med ca 20-25 børn i vinterhalvåret
– alle børnene blev stakket ind bagi hendes fars varebil – det ville jo være 
fuldstændig utænkelig i dag. Som hun sagde: ”Forældrene kom selv med deres
børn og lossede dem ind bag i bilen”.
Kis har i alle årene været et stort aktiv for HOIF, hvor hun har taget et 
ordenligt nap som leder og fik da også i 2005 overrakt Odder Kommunes 
idrætslederpris. Hun har brugt rigtig mange timer i Hou Hallen, også når der 
skulle skaffes sponsorgaver til det store bankospil eller når Leif lige stod og 
manglede noget serveringspersonale. 



En ildsjæl og en arbejdshest – der altid går forrest

I 2005 holdt Kis åbningstalen til Havnefesten – med stor opbakning fra 
familien. 

Oliver og Jacob fører an med banner og fotostat med slagordene ”Kis er kult” 
og ”Go Kis”



Anna og Jane Thomsen og det halve af Fillerup fulgte bagefter.
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