
Månedens historie, juni 2022: Damernes idrætsklub (DIK)

Følgende er uddrag af Per Hauge Mortensens fortælling i Ringkøbing Årbog 1990 samt uddrag af 
foreningens forhandlingsprotokoller.

1928
Den 18. og 19. april bragte Dagbladet en annonce, som lød: »Damernes Idrætsklub: Stiftende 
Generalforsamling afholdes Fredag d. 20. April kl. 8 paa Grand Hotel, Ringkjøbing. Enhver 
interesseret er velkommen. Den foreløbige Bestyrelse«. Ved den stiftende generalforsamling blev 
love vedtaget og en bestyrelse valgt. Ifølge lovene var klubbens formål at fremme kvindelig idræt. 
På det tidspunkt optog ingen af byens idrætsforeninger kvinder. Enhver kvinde fyldt 14 år kunne 
optages, hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer godkendte det. I starten ønskede klubben nemlig ikke
at optage passive medlemmer. Således blev på et bestyrelsesmøde i december 1928 ført til 
protokols, at: »Derimod optages ikke 3 andre, da det var bevisligt, de aldrig ville deltage i andet end
Damernes Idrætsklubs Fester«. Men allerede fra 1933 begyndte klubben at optage medlemmer, der 
ikke dyrkede sport. Fra starten var kontingentet 1 kr. i indmeldelse og 2 kr. pr. år, men det steg 
selvfølgelig med tiden. 

Fra starten dyrkede DIK håndbold, gymnastik og svømning, hvis det ellers kunne lade sig gøre. 
Desuden arrangerede den udflugter, opvisninger og fester. Det første år begyndte håndbold i maj på 
banen ved den nye skole, (Ringkøbing skole, Skolevænget). Gymnastikken begyndte i starten af 
oktober, og sæsonen varede til marts, hvor der hvert år blev sluttet af med en opvisning. Den første 
sæson var Asta Kirk leder, det fik hun 2 kr. for pr. time.

DIK ville også gerne begynde med svømning, men det blev vanskeligere end forudset. I juni mødte 
3 bestyrelsesmedlemmer op på rådhuset for at høre borgmesterens og byrådets stilling til at klubben
enten måtte bruge drengenes badested ved Vonåen nogle timer eller selv opførte en badeanstalt ved 
Fjorden. Man havde fået et tilbud på 700 kr. for en badeanstalt med 30 alen bro ud for havnen. 

                                                               Borgmester Vilhelm Nielsen

Borgmester Vilhelm Nielsen sagde klart nej, man kunne vende tilbage til sagen næste år, når 



foreningen havde vist sin levedygtighed, og den måtte også selv bidrage. På det tidspunkt badede 
skolepigerne ved lossepladsen. Men borgmesteren forærede DIK krudttårnet, der lå ude på Vester 
Strandsbjerg, dér måtte de være, men der var alt for lavvandet, så sagen blev udsat til året efter.

                               

                                       Krudttårnet på V. Strandsbjerg

Hvert år arrangerede klubben kortere eller længere ture, ofte flere på ét år. I juni 1928 planlagde 
man f.eks. en cykeltur til Brejning. I det meste af klubbens levetid var der en årlig tur til Schuberts 
plantage, til fods, på cykel eller i bil. Der var også ture til Søndervig, og i klubbens sidste år nogle 
ture til Sommerlyst. Efterhånden begyndte DIK også med lange udflugter til forskellige dele af 
Jylland, som regel med Møllers busser.

Møllers Busser – her opstillet hvor Kronager blev bygget.

I august 1928, ved håndboldsæsonens slutning, arrangerede DIK en håndboldopvisning. Måske ikke
uden forbindelse med mødet på rådhuset uddelte man fribilletter til borgmesteren, politimesteren, 
pressen og andre. Spillerne var i blå kitler, med røde eller hvide mærker. De røde slog de hvide 6-3. 
Iflg. Dagbladet »blev (det) en morsom og livlig Kamp, og enkelte af Damerne udfoldede ikke ringe 
Behændighed i Behandlingen af Bolden«.

I november 1928 besluttede bestyrelsen at afholde en stor fest med dilettant den 3. januar 1929. 
Disse fester blev årlige begivenheder.



1931
På opfordring arrangerede DIK svømmeundervisning et par gange om ugen kl. 7-8 om morgenen. 
Men der blev i det hele taget gjort en indsats for at undervise i svømning. Et par år senere, i 1933, 
arrangerede klubben sammen med Røde Kors' dameafdeling en svømme- og 
livredningsdemonstration med film i biografen. Bagefter skrev Dagbladet: »god Svømning er 
betinget af jævne og bløde Bevægelser, hvorfor Svømning ikke mindst er en udmærket Sport for 
Damer«.

I 1932 blev der optaget nye medlemmer, bl.a:
Fru Orgelfabrikant Andreasen, her
Fru Kreditforeningsassistent Eichner
Fru Købmand Knud Mikkelsen
Frk. Karla Sørensen, Rindum
Frk. Karen Jensen, Bredgade
Frk. Ellen Krogh, Erikshus.
Frk. Esther Charles, Torvegade
Fru  Telegrafist Tang-Petersen, Rindum
Fru Konsul A. Laursen, Torvegade.
Bemærk: Når man er frk. har man stadig sit fornavn og efternavn. Når man bliver gift bliver man 
benævnt som fru og med mandens titel og navn.

                                                   

                                          Karen Jensen og Marie Jensen (døtre af I.A. Jensen)



                                                    Jenny Petrea Laursen (fru konsul Laursen)

1934:
En gymnastikopvisning var ikke blot gymnastik, selv om det var hovedsagen. Opvisningen i marts 
begyndte med et børnehold fulgt af voksne damer og derpå 11 gymnaster med en sangdans. Derpå 
opførte lederen, Dorthea Madsen og hendes broder et »gymnastisk« frieri, flot og morsomt ifølge 
avisen. Det sluttede med, at hun gik i spagat, mens han gående på hænder kom hen til hende med en
buket i munden. Til slut dansede 5 piger en sømandsdans iklædt sømandskostumer. Efter 
opvisningen var der som regel en afslutningsfestlighed, kaffebord eller bal.

1938:
Klubben tog også badminton på programmet, efter nogen diskussion. 8 spillere fra Holstebro 
demonstrerede det i Ringkøbing hidtil ukendte spil. 40 damer og herrer meldte sig, hver herre 
indført af et medlem. Man spillede i skolens gymnastiksal. I den anledning skrev avisen: »Man 
aftvinges Respekt for den idérige og handlekraftige Klub, der i mange Maader gør den mandlige 
Del af Idrætsudøverne til skamme«. En følge heraf var et åbenbart animeret bestyrelsesmøde natten 
mellem den 31. marts og 1. april 1939, hvor man efter en påskebryg og nogle CLOC besluttede at 
sige »Skid (sic!) være med det« og til generalforsamlingen foreslå en § i badmintonlovene om »med
eller uden Herrer«, helst uden. Det oplyses ikke hvorfor. På generalforsamlingen blev det blot 
besluttet, at herrerne skulle betale mere i kontingent. 

1940:
Krigen medførte også varmerestriktioner, men gymnastikken klarede sig, selv om der i perioder var 
temmelig koldt i gymnastiksalen. Den brugte man i vinteren 1940-41, men dog ikke i de 2 mørkeste
måneder. Derfor søgte man at leje Hotel Ringkjøbings store sal i januar 1941 til aftenholdet, og den 
lille sal med varme til børneholdet.



                    Gymnastikpiger i skolegården ved Ringkøbing Skole

1943:
I april 1943 blev DIK 15 år og nåede med 284 medlemmer det hidtil højeste tal. Det blev større 
endnu og nåede toppen med 340 i 1945.

1943 var også året, hvor Ringkøbing fejrede sit 500-års jubilæum. Det markeredes med en stor 
sportsfest den 25. juli. I Alkjær Lukke hørte anslået 3000 tilskuere Aksel Schiøtz synge, og på 
sportspladsen regnede man med, at der var 4-5000 mennesker. 

                       Alkjær Lukke

Det nationale spillede en betydelig rolle under krigen. Ved opvisningen i 1944 var f.eks. små piger 
klædt i hvide dragter og med røde sløjfer i håret. Der blev sunget fædrelandssange og på vers 
fremsagt en hyldest til den nordiske gymnastik. Ellers blev antallet af fester begrænset under hensyn
til forholdene, som man sagde.



Maj 1945:
Bestyrelsesmøde d. 24. Maj 1945.
Hele Bestyrelsen til Stede.
Der vil blive arrangeret Gaa-Tur til Schubert, afgang fra Ringkøbing Kl. ca. 6. Traktementet bliver 
Smørrebrød og Kaffe, desuden bliver der Musikunderholdning og event. fornøjelig Underholdning, 
Gættekonkurrence o. lign. med Præmier.

Aug. 1945:
Bestyrelsesmøde d. 27. Aug 1945.
Til Stede var hele Bestyrelsen.
Badminton holder op til 1. Sept., da der ikke maa bruges Lys i Gymnastiksalen.

1949:
I 1949 begyndte der at komme tegn på, at den store foreningsinteresse var svindende. Det kneb med
deltagere til frueholdet, kun 16 mødte op til årets generalforsamling, og årets fest måtte aflyses på 
grund af for ringe tilslutning.

I efteråret 1950 opstod en krise i klubben, uden at det dog har sat sig spor i forhandlingsprotokollen.
30 damer meldte sig ud, fordi gymnastiklederen i den foregående sæson, Kirstine Bank, ikke blev 
genantaget til sæsonen 1950-51. De meldte sig i stedet ind i RIF. Her blev der den 5. december 
afholdt en ekstraordinær generalforsamling om oprettelse af en dameafdeling, men beslutningen 
blev med stort flertal udsat til den ordinære generalforsamling. RIFs bestyrelse var splittet, men 
flere mente, at DIKs bestyrelse først skulle have mulighed for at løse problemet.

1959: 
En ekstraordinær generalforsamling blev indkaldt til den 22. april. Dagsordenen var: Valg af 
formand, og hvis det var umuligt, klubbens opløsning. Her blev det sagt, og beklaget, at 
børnegymnastikken gik tilbage, og håndboldspillerne var ikke flinke til at møde til træning og 
kampe. Nu var det faktisk atletikken, der gik bedst. De ca. 30 deltagere var ikke enige om klubbens 
skæbne, men de var enige om ikke at ville være formand, »hvorfor drøftelse af dagsordenens punkt 
2 måtte resultere i, at klubben af generalforsamlingen måtte betragtes som opløst«.
Formuen på ca. 2600 kr. samt fanen og DIKs andre ejendele tilfaldt RIF. Samtidig begyndte RIF at 
optage kvinder, men det var der vistnok ikke fuld enighed om i RIFs bestyrelse.


