
Vantore Håndboldklub 
- en kort beretning! 

 

 
Forord: 

På opfordring fra klubbens bestyrelse har jeg sam- 
menskrevet en kort oversigt over klubbens historie 
og samlet fotografier og navne fra en periode fra 
1941 til 1975. 

 
Det har ikke været muligt med de forhåndenvæ- 
rende kilder, at opklare Vantore Håndboldklubs 
historie i detaljer. F. eks er det uklart hvornår og 
med hvilket oprindeligt formål klubben startede. 

 
Kilderne er alle fundet på Lokalhistorisk arkiv i Ny- 
sted, og stillet til rådighed med arkivets hjælp. 
Hvis nogen er i besiddelse af oplysninger, der kan 
tilføje eller rette noget ved beretningen, vil jeg 
gerne modtage oplysning derom. Især er der brug 
for oplysninger om tiden før 1941 og efter 1975 

 
Nysted d. 25 november 2014 
Erik Damskier 
5487 1613 

 
 
 

Kort historisk tilbageblik: 

Den folkelige idræt i Danmark begyndte for alvor 
at udvikle sig i 2. halvdel af 1800-tallet. Grundene 
til opblomstringen er flere, bl.a. disse: 
• Højskolebevægelsen bragte mange unge især fra 

landet sammen i hele eller halve år, hvor tanker 
kunne udveksles og venskaber knyttes. 

• Den økonomiske situation på landet blev for 
nogle grupper forbedret med selveje, nye dyrk- 
ningsmetoder og bedre afsætningsmuligheder 
for produkterne. 

• Byernes ungdom fulgte eksemplet fra arbejder- 
bevægelsens mange grene og lavede lignende 
foreninger på idrættens område. 



• Efter nederlaget til Prøjsen og Østrig i krigen 
1864, dannedes er række skytteforeninger, der 
skulle afværge flere nederlag og opdrage ung- 
dommen til at gøre modstand. 

• Igennem årene fra 1875 blev Danmark regeret af 
en efterhånden ekstremt upopulær konstellation 
af højre-politikere med Jacob Brønnum Scaveni- 
us Estrup i spidsen. Først i 1901 fik landet igen 
en regering, der havde et flertal bag sig. Under- 
vejs spillede skytteforeningerne også en rolle i 
den strid, idet de underforstået kunne mobilise- 
res, i fald det skulle komme til væbnet kamp om 
regeringsmagten. 

 
De forskellige sportsaktiviteter blev efterhånden 
samlet i større forbund, så man kunne arrangere 
turneringer af forskellig slags, men både de lokale 
foreninger og de forskellige forbund kæmpede om 
kontrollen over medlemmerne. 

 
Således var der f.eks. flere landsdækkende for- 
bund, der havde turneringer og stævner for hånd- 
boldhold. Mindst disse 3: DDSG&I (De danske skytte- 
gymnastik- og Idrætsforeninger), DDGU (De danske gymna- 
stik- og Ungdomsforeninger) og DIF (Dansk Idrætsforbund). 
Tiden har reduceret antallet af forbund, men DGI 
(De danske gymnastik- og Idrætsforeninger) og DIF er sta- 
dig på banen. 

 
Selve håndboldspillet blev i følge Wikipedia opfun- 
det ca. samtidigt 2 steder i Danmark. I 1897 i Ny- 
borg af Rasmus Nicolaj Ernst og i 1898 i Ordrup af 
Holger Nielsen, som var den første til at offentlig- 
gøre et regelsæt for spillet. Den første registrere- 
de kamp fandt sted i 1907 mellem hold ledet af de 
to herrer. 

 
 

Vantore Håndboldklub: 

1917 
Som omtalt, har det ikke været muligt at opklare, 
hvornår man begyndte at spille håndbold i Vanto- 
re. Lokalhistorisk arkiv er i besiddelse af love date- 
ret 24. september 1917 for "Nysted Landsogns Ung- 
domsforening", hvis formål angives at være: 

 
"..at varetage Ungdommens Interesser og skaffe Ungdom- 
men billige og fornøjelige Sammenkomster, saasom Foredrag 
og Oplæsning." 



Forsamlingshuset på hjørnet af Vanto- 
revej og Mårbækvej 

 

 

Damehold 1941 
 

 

Her lå boldbanen på Billevej 

Det ligner ikke ligefrem en idrætsforening, men 
man taler jo tit om "en sund sjæl i et sundt lege- 
me", så der har sandsynligvis været tale om i det 
mindste nogle gymnastikhold, der måske trænede i 
Vantore Forsamlingshus på hjørnet af Vantorevej 
og Mårbækvej. Der har sammenkomster, foredrag, 
oplæsning og måske også baller i givet fald nok 
været afholdt. 

 
Forsamlingshuset er bygget i 1886 og i 1917 var der 
ikke mindre end 3 skoler i Vantore og Tågense, 
hvor evt. foredrag og andre møder også kunne af- 
holdes. 

 
Om denne ungdomsforening overhovedet var en 
forgænger for Vantore Håndboldklub er usikkert, 
men Lokalarkivet opbevarer vedtægterne i samme 
arkivmappe, som indeholder andre dokumenter om 
håndboldklubben, så sammenhængen er mulig. 

 
Imidlertid findes der i Nysted lokalhistoriske Arkiv 
fotografier af håndboldhold fra Vantore og diplo- 
mer fra deres deltagelse i diverse turneringer fra 
1941 og frem, så på det tidspunkt var der håndbold 
på foreningens program: 

 
Dengang var håndbold en sommersport, idet den 
foregik udendørs. Der var ingen haller, der tillod 
indendørs boldspil. Klubben etablerede på et tids- 
punkt en boldbane på Billevej, midtvejs mellem 
Vantorevej og Skovstræde. Det er endnu ikke lyk- 
kedes at finde frem til, hvornår denne bane blev 
anlagt eller fjernet, men ubekræftede formodnin- 
ger antyder, at den er anlagt i hvert fald før 1949 
og først blev pløjet op omkring 1990. 

 
Fra 1959 optræder diplomer fra indendørs turne- 
ringer, men helt frem til 1969 findes også oplysnin- 
ger om udendørs turneringer. 

 
1964 
Det andet sæt vedtægter, det er lykkedes at op- 
spore, stammer fra 1964. På dette tidspunkt hed- 
der foreningen "S.G.U., Vantore" (Skytte- gymnastik- 
og Ungdomsforeningen Vantore), og nu anføres forenin- 
gens formål sådan: 
"..ved hjælp af skydning, gymnastik, boldspil og anden 
idræt at udvikle og opdrage ungdommen legemligt og 
samtidig fremhjælpe et godt kammeratskab, samt ved 
foredrag o. lign, at samle unge og ældre til oplysning og 
fornøjeligt samvær." 



Selv om foreningen havde én bestyrelse og én ge- 
neralforsamling, bestod den dog af 3 dele, nemlig: 
skytte- gymnastik- og håndboldafdelingerne. 

 

Oprykket i 3. division øst 
- marts 1965 - 

 

 

1965/1968 
Mens fotografier af holdene og turneringsdiplomer 
rækker tilbage til 1941, indeholder udklipsbøgerne 
i Nystedarkivet fortrinsvis avisomtaler af Vantores 
1. herreholds meritter i årene fra ca. 1958 -1968. 

 
I foråret 1965 lykkedes det herrernes førstehold at 
sikre sig oprykning til 3. division øst, og fra disse år 
findes alle kampe dokumenteret i flere versioner 
ved hjælp af avisudklip. 

 
• Man glæder sig over, at klubben mirakuløst nok 

spiller i håndboldens 3. division for 3. sæson i 
træk, idet den efter afslutningen i foråret 1967 
ender lige over midten af divisionen med 17 po- 
int. 

• Det ser også ud til at holdet vandt LF-mester- 
skabet i denne sæson. 

• I den 3. sæson i 3. division spiller Vantore uaf- 
gjort sin første kamp i efteråret 1967, men si- 
den går det endda rigtig skidt. De næste avis- 
overskrifter: "..kom slet ikke i gang.." - 
"Vantore gik ned" - "..skudt i sænk" - "..Klædt 
af til skin- det" - "..spil'me svagt" - "..lyset gik 
ud" - "..gik totalt ned" .... 

• Ved sæsonens slutning var Vantore sidst i 3. di- 
vision med 7 point mens Tirsted KFUM på næst- 
sidste-pladsen har 13 point og Viben med 28 er 
på førstepladsen. 

• og så ebber mængden af udklip hurtigt ud for 
snart at forsvinde helt. 

 
Halspørgsmålet 
Man kan undskylde klubberne på Lolland-Falster 
med, at i tiden efter 1960 var de gode håndbold- 
klubber og spillere rundt om i landet rykket inden- 
dørs, men på Lolland-Falster var det småt med 
sportshaller, der kunne rumme en håndboldkamp. 

 
Hjemmekampene blev tilsyneladende spillet i Eje- 
godskolens hal i Nykøbing og træning kunne kun 
gennemføres sporadisk. Først i 1974 fik klubben 
mulighed for at træne og spille på hjemlige kan- 
ter, da hallen i Kettinge blev opført. 



 

 
 

 
December 1959 

 

Humøret, det taber vi aldrig 
Den 15. december 1966 bragtes en artikel i BT med 
denne overskrift. Den handler om hvor langt ude 
Vantore ligger og hvor svære betingelser klubben 
arbejder under. 

 
Det var blevet til en helårssport at spille håndbold, 
for fra maj til september foregik spillet udendørs 
på græsbaner, og fra oktober til marts samledes 
man i de få haller. 

 
De lokale kampe i LF-turneringerne blev afviklet i 
store bunker. F.eks. var der en dag 24 kampe i 
træk i en hal i Nakskov. 

 
Kampene i 3. division øst foregik derimod overalt 
på Sjælland og Lolland-Falster og Vantore måtte 
som sagt ty til Ejegodhallen i Nykøbing for at afvik- 
le sine hjemmekampe. 

 
 
 
 
Hvad med skolernes gymnastiksale 
På Nystedegnen var der i 1960'erne 4 skoler med 
hver sin gymnastiksal, men de var for små til afvik- 
ling af kampe. De kunne til nød bruges som træ- 
ningssale, men det lykkedes ikke at gennemføre 
den ordning. Selv ikke Nysted skole, der dog ellers 
var beregnet til børn fra Vantore, ønskede hånd- 
boldspillere i salen. De ødelægger ruderne! 

 
 
 
 
 
 
 

Dameholdene 
Ved hjælp af de bevarede turneringsdiplomer kan 
vi se, at pige- og dameholdene har været der 
mindst lige så længe som herreholdene, men de er 
stort set fraværende i udklipssamlingerne. En af de 
få artikler, som findes, fortæller trist nok, at da- 
me-serie-1-holdet bliver nedlagt i foråret 1968. 

 
De er dog siden kommet stærkt tilbage - i perio- 
der! Det går åbenbart op og ned med holdene. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alfred Clausen Poul Erik Larsen 

1975 
Den 15. april 1975 udskiltes gymnastikafdelingen 
og indgik sammen med Øster Ulslev Gymnastikfor- 
ening og Frejlev og omegns Gymnastikforening i en 
ny forening, "Gymnastikforeningen Sydøstlolland", 
der altså har 40 års jubilæum i foråret 2015. 

 
1994 
I 1994 blev skytteafdelingen sammenlagt med Frej- 
lev Skytteforening til Frejlev-Vantore Skyttefore- 
ning. Tilbage var så Vantore Håndboldklub, der alt- 
så kan fejre sit 20 års-jubilæum som selvstændig 
håndboldklub i 2014, hvis man skynder sig 

 
Klubbens navn 
På de før omtalte turneringsdiplomer optræder 
håndboldholdene med meget varierede navne. 

 
• Vanthore (1941-1951) 
• Nysted Landsogns Skytte- og Gymnastikforening 

(1953-1960) 
• Nysted Landsogns S.G. & U. (1955-1963) 
• Nysted Landsogns Skytte- og Gymnastikforening 

(Vantore) (1960) 
• Nysted Landsogns Gymnastikforening (1961- 

1962) 
• S.G.U. Vantore (1964-1975) 
• Jeg formoder, at navnet i 1994 blev ændret til 

det nuværende. 
 
Man skal dog nok ikke lægge for megen vægt på 
disse forskelle, der kan være utilsigtede. Det ene- 
ste navn, der er dokumenteret, er navnet fra 1964 
og frem, der fremgår af vedtægterne fra 1964. 

 

Et par anekdoter.. 

Udvisninger 
Det ser ud som om, klubbens relative succes med 
herrehåndbold i årene fra ca. 1950 til 1965 skyldes 
en evne til at skabe sammenhold blandt klubbens 
medlemmer. Det lykkedes at holde på en række 
gode spillere, indtil de blev "indhentet af alderen". 
Det tyder på, at Alfred Clausen var den, der kunne 
holde klubben i ånde og opildne spillerne til at yde 
det bedste. Han startede som spiller og var siden 
leder. 

 
Ved en lejlighed var der måske for megen opbak- 
ning. Under en kamp mod Nakskov i 1966 hvor Van- 
tore endda førte 15-9 kom der så mange tilråb og 



protester fra spilleren Poul Erik Larsen og fra 
Alfred Clausen på tilskuerbænken, at dommeren 
fløjtede kampen af før tid. Clausen fik to spille- 
dages karantæne, selv om han kun var tilskuer, 
Poul Erik Larsen én dags karantæne og Vantore 
blev dømt som taber af kampen. 

 
Berømte personer 
I tiden i 3. division spillede Vantore bl.a. mod 
københavnerklubben AB, der på holdet havde en 
spiller, der i dag måske ikke er så kendt, men 
som der i 1950'erne var stor respekt for. Det var 
Knud Lundberg, der som noget helt uhørt spil- 
lede 40 kampe for det danske fodboldlandshold, 
bl.a. var han med til at vinde bronze ved OL i 
1948, men i de samme år også spillede 23 hånd- 
bold-landskampe og desuden var basketball- 
spiller på højt niveau, muligvis også på landshol- 
det. Sådan en spiller kunne nok forskrække 
modstanderne, men ikke Vantore. De tabte godt 
nok den første kamp mod AB, men de vandt dog 
returkampen. 

 
Men også Tingsted kunne være med, idet hånd- 
boldlandsholdets målmand i en række kampe, 
Kay Jørgensen, til daglig spillede for denne 
klub, som Vantore altså mødte adskillige gange. 

 
I 1967 var Jørgen Gårdskjær spillende træner 
for Vantore mens de spillede i 3. division. Han 
var samtidig hjælpetræner for damelandsholdet 
fra 1965-1968 og blev fra 1972-1976 træner for 
det danske herrelandshold. 

 
Det hjalp dog ikke Vantore, som måtte rykke 
ned i LF-serien. 

 
 

 
Se mere 
Som supplement til denne korte beretning fin- 
des følgende kilder: 
• alle tilgængelige fotografier af holdene gen- 

nem årene 
• alle fundne spillernavne i 2 lister, sorteret 

efter årstal og efternavn 
• lovene fra 1917 og 1964 i en samlet fil 
• en fil med en række festsange fra diverse af- 

slutningsfester 
• en række udvalgte avisudklip 



Vantores 1.  herrehold, 
der spillede i serie II i 1974-75 

 

Peter Christensen - Mogens Rasmussen - Benny Hovmand - Jørgen Kølleskov -  Hans Jørgen Clausen - Alfred Clausen  

Jens Petersen - Bent Ellehauge - Bent Jepsen - Rasmus Hovmand - Søren Hansen 


