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Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen 

har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne 

lægges på de udtrukne numre.  

Det er onsdag aften og banko i Hou Hallens mødelokale. 

 
Hver onsdag fra midt i september til påske møder bestyrelsen for 

HOIF Støtteforening op sidst på eftermiddagen for at gøre klar til 

aftenens spil i Hou Hallen. 

 

I forvejen har en købt præmier i Dagli’Brugsen og hos Hou 

Mesterslagter. En anden har sørget for alle de små ekstraspil, der 

hører til ved siden af de gammeldags bankoplader. 

Der skal arrangeres borde og stole, og kassen skal gøres klar til de 

første spillere. Og opråberen skal have klaret stemmen og forberedt 

et par muntre tilråb, hvis stemningen skulle blive for mat. 



Da undertegnede var på besøg 

onsdag i sidste uge, var Ejvind  

 

 

 

Klit og Ole Kristensen i gang med 

papirarbejdet inde i mødelokalet,  

 

 

 

 

mens Lis Kristiansen og Inge-Lise 

Klit gjorde klar i forhallen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Og allerede før kl. 18 var de 

første spillere klar ved indgangen 

for at sikre sig de gode pladser 

og de gode spilleplader. 

 

 

 



 

Lidt om HOIF Støtteforening 
 

HOIF Støtteforening har til formål at skaffe penge til træningslejre, 

ture og andet for hold, som hører under HOIF. Så hvis I er et hold i 

økonomiske trængsler i forbindelse med et stævne, kan I prøve at 

søge Støtteforeningen om tilskud. 

 

Der er i øjeblikket 116 medlemmer af Støtteforeningen, og man skal 

være medlem for at kunne deltage i bankospillet. 

Medlemskontingentet er på 10 kr. 

Sidste år havde foreningen et overskud på ca. 30.000 kr.  
 

Den største indtægtskilde for støtteforeningen er det ugentlige 

bankospil i Hou Hallen. Der kommer i gennemsnit ca. 50 pr. gang. 

Det er væsentlig mindre, end der var i starten, ikke desto mindre 

har priser, præmiestørrelse og -antal været uændret gennem alle 

årene. Præmierne købes hos Dagli’Brugsen og Hou Mesterslagter til 

rimelige priser, ligesom de to forretninger også donerer præmier til 

det første og det sidste bankospil i sæsonen. 

 

Men støtteforeningen står også for at afholde Amerikansk Lotteri ved 

gymnastikopvisning, loppemarked og havnefest, den varetager det 

yderst eksklusive Hou Lotto - kun 125 lodder og stor gevinstchance! 
- og endelig er det den, der arrangerer det årlige juletræ på 

stationspladsen med lys og julemand og julegodter.  

 

Da bankospillet for nogle år siden var ved at gå nedenom og hjem, 

søgte foreningen om at få halveret lokalelejen i Hallen. Det blev i 

stedet til en total fritagelse, mod at Støtteforeningen gav noget til 

hallen, når de havde råd til det. Det har resulteret i en donation på 

40.000 kr. til nye lamper og stole i mødelokalet samt til et 

højttaleranlæg. 

 

Der er et link her på hjemmesiden til HOIF Støtteforening (se t.v. 

under ’Div. Fritid/Kultur). 
 

Træk af HOIF Støtteforenings historie 
 

Samtalen onsdag i sidste uge satte gang i Formand Ejvind, der gik 

hjem og gravede i gamle protokoller og aktiverede Egon Richardy, 

hvilket der kom noget forhistorie ud af. 



 

Ejvind Klit skriver: ”Engang i maj 1982 var et antal personer samlet 

i kælderen på Hou Skole for at diskutere mulighederne for oprettelse 

af en støtteforening til Hou Idrætsforening (HOIF). Det blev vedtaget 

at indkalde til stiftende generalforsamling, dette skete den 1. juni 

1982 med følgende resultat: 
 Kristian Markfoged Pedersen, formand 

 Benny Stie, kasserer 

 Svend Erik Jensen (Svenne), bestyrelsesmedlem 

 Lars B. Nielsen, suppleant 

 Jørn Hjortshøj, revisor 

Første aktivitet var salg af amerikansk lotteri i forbindelse med en 

fodboldkamp. 

Bankospil blev startet d. 17. november 1982 af Benny Stie og Egon 

Richardy, som dengang var meget aktiv i brydeafdelingen. Pengene 

til at starte slog ikke til, så Egon lagde 1300 kr. ud af egen lomme. 

Spille var en stor succes. Der blev i mange år afholdt præmiewhist. 

Hou Lotto er startet i 1987 med 100 lodder, det er senere udvidet til 
de nuværende 125.” 

Referat af samtale med Egon Richardy: Der var i begyndelsen af 

1980’erne en ret stor brydeafdeling under HOIF, og her var Egon 

træner. For at bryderne kunne komme ud og prøve kræfter med 

andre, skulle de gerne til nogle stævner. Det blev efterhånden lidt 

dyrt for forældrene, så Egon søgte HOIF om tilskud, men det ville 

eller kunne de ikke give.  

Egon havde set, at de holdt bankospil ovre i Ørting, det måtte man 

da også kunne gøre i Hou. Så henvendte han sig til Benny Stie i den 

nystartede støtteforening, om den ville være med til at starte banko 

op i Hou, der skulle jo penge til at leje kroen og til at købe 

spilleplader og præmier. 

Støtteforeningen gik med på ideen, men havde ikke penge nok til at 

dække alle udgifter, så Egon måtte punge ud af egen lomme - 1300 

kroner - det var et ret anseligt beløb dengang. Det var derfor en 

meget nervøs Egon, der så snart brydetræningen var slut den 

onsdag aften, sprang på cyklen og spurtede fra skolen ned til kroen 

for at se, om der var kommet nogen til banko. Stor var hans 

lettelse, da han så, at der holdt biler helt op i Vestergade. Succesen 

var i hus - vel omkring 150 mennesker - og Egon fik sine penge 

igen. 



Egon var opråber i første halvdel af en bankoaften, den anden 

halvdel tog Poul Blicher sig af, og det gik ret muntert for sig, hvad 

enhver, der har kendt Poul Blicher, vel nok kan forestille sig. 

Støtteforeningen begyndte også at sælge juletræer nede ved 

Brugsen. Steen Brauer, der var i lære der, sad udenfor i kulden og 

spillede el-orgel, mens andre solgte træer. Træerne hentede de - 10 
ad gangen- oppe hos Sand på Gersdorffslund, der skulle helst ikke 

blive noget stort restlager. 

I forbindelse med juletræet har der været forskellige julemænd, 

bl.a. Poul Blicher på knallert og havnefoged Ove Jensen i båd med 

musikanter om bord. 

Hou Lotto er Egons opfindelse, ja, han mener, det var Danmarks 

første Lotto. Da politimesteren fik forelagt projektet, sendte han det 

videre til højeste sted: Danske Spil. Her blev det godkendt, og 

samtidig blev Egon spurgt, om han ville have ophavsret på navnet. 

Det mente han ikke var nødvendigt, men han fandt jo senere ud af, 

at Danske Spil var i gang med at udvikle deres eget lotto-spil. 

Sideløbende med bankospillet om onsdagen var der i en årrække 
præmiewhist på Skuden om mandagen, det kunne trække 40-50 

personer af huse, da det gik bedst. 

Støtteforeningen arrangerede også Pinsebal - diskotek på Skuden for 

de helt unge (270 deltog), og mad og levende musik på kroen (100) 

for de ikke helt så unge. 

Se, det blev en lidt længere historie! Måske kommer den på 

Lokalarkivets Tidstavle. Så hvis der skulle være nogle blandt 

læserne, der ligger inde med fotos fra Støtteforeningens aktiviteter 

eller kan supplere med flere historier, er I velkomne til at kontakte 

undertegnede på tlf. 29 36 43 57 eller mail k.r@live.dk. 

 

18.02.2016/Karen Rasmussen 

 

 

 

 

 


