Idrætsliv i Ledøje-Smørum
af Jens Jørgen Nygaard, borgmester 1998-2006

Idrætsliv fra 1862 og 1866
I 1962 påbegyndtes et arbejde på at sammenlægge idrætsforeningerne i Ledøje og
Smørum. De var medlem af De Danske
Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger,
om end det var en opgave, der mødte stor
modstand. Der var flere tilhængere end
modstandere. Men foreningerne havde
også lange og stolte traditioner bag sig.
Ledøje var stiftet i 1862 og Smørum i
1866!
Arbejdsgruppen besluttede, at hver enkelt
idrætsgren skulle have sin egen bestyrelse
med en samlet hovedbestyrelse. Arbejdsgruppens oplæg blev drøftet i de to foreninger, og på et fællesmøde den 20. maj
1963 blev de sammenlagt. En betingelse
for sammenlægningen var dog, at Gunnar
Alex Jensen fra Hove blev formand, og
det accepterede han! Gunnar Alex Jensen
var da også dynamoen bag sammenlægningen. Han var formand i hele 25 år for

LSSI – Ledøje-Smørum Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening – og vil altid fremstå som selveste ”Mr. Idræt” i LedøjeSmørum. Han var fremsynet, energisk og
en imponerende organisator.
Det var en vanskelig fødsel, men udviklede sig til en succes. I 1963 var der samlet
180 medlemmer – i 1988 ca. 3.300 ud af
en befolkning på 8.888!
Ved sammenlægningen var skytterne dominerende. Der var ved at komme ret god
gang i gymnastik og håndbold, hvorimod
fodbold ikke havde så mange medlemmer. Det store samlede antal medlemmer
gjorde, at lokalpolitikerne måtte love at
forbedre forholdene for idrætten.
Jordkøb til et nyt idrætsanlæg
Kommunen købte 22 tdr. land langs Skebjergvej. Oldboys-afdelingen fik gratis
stillet en grund til rådighed på Stangkær
5. Frivillige opførte et parcelhus på grun-

Tennisklubbens klubhus. Opført 2000. Foto: Holger Agerskov.
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LSSI Serie 2 hold 1991.
Bagerst f.v. Jørgen Tidemand (træner), Claus Nielsen (holdleder), Henrik Pedersen,
Per Olsen, Michael Rasmussen (Krølle), Henrik Andresen, Anders Peter
Andersen, Peter Haugbølle, Flemming Olsen, Peter Wagner (holdleder).
Forrest f.v. Bo Lyngsø, Henrik Lundgren, Johnny Nielsen, Tonny Carlsen, Jeppe Olsen,
Henrik Andersen, Ole Nielsen.
Foto: Lokalarkivet.
den. Det blev solgt og gav et overskud på
ca. 270.000,- kr. Tanken var først, at overskuddet skulle gå til et klubhus, men da
det oversteg alle forventninger, blev man
enige om søge kommunen om at opføre
en idrætshal. Det blev grundlaget for den
idrætshal, der brændte ned 11. september
1998 efter at have glædet kommunens
borgere i 35 år.
Den store hal var stærkt medvirkende til
et summende klubliv, og nye aktiviteter
kom på programmet. Og da der blev bygget nye skoler med idrætshaller i stedet
for de gammeldags gymnastiksale, kunne
foreningerne modtage flere og flere medlemmer. Anlæg af tennisbanerne fik endnu flere til at melde sig ind i LSSI.
Ledøje-Smørum Kommune havde levet
op til det tilsagn fra 1963, hvor Sognerådet lovede at støtte idrætslivet, hvis foreningerne i Ledøje og Smørum sluttede
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sig sammen. Det blev videreført, da vi
blev en kommune i 1970. Alle planer for
udbygning af det store idrætsanlæg er sket
i tæt samarbejde mellem LSSI – i dag:
LSI/Ledøje-Smørum Idrætsforening – og
byråd til gavn for alle.
De første spæde trin i 1962 er i dag blevet til et af Hovedstadsområdets flotteste
idrætscentre – taget i brug i 2008 – med
plads til alle aldre – ikke kun til idræt,
men også til kulturelle foreninger, Musikskolen og andre interesserede borgere.
I dag tilbyder LSI idrætsgrene som agility
(hundetræning), badminton, bordtennis,
floorball, fodbold, golf, gymnastik, håndbold, landsbyløb, pétanque, ridning, rulleskøjteløb, senioridræt (Ældre i Bevægelse), skydning, svømning, tennis og fitness
(træning i motionscenter).
LSI’s samlede medlemstal er 1. januar 2009:
5.343 – fordelt i 17 klubber.

LSSI Gymnastik har forårsopvisning 1987 i den gamle idrætshal, der brændte 11. september
1998. Foto: Holger Agerskov.

LSF’s klubblad, Sidelinien,
er uden tvivl et af Danmarks
mest eksklusive klubblade. Det
udkommer tre til fire gange
om året med reportager om
fodboldklubbens liv og
holdenes resultater.
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Plakat fra Europamesterskaberne
i kunstskøjteløb med deltagere
fra 12 nationer. Dette EM blev
afholdt i Ledøje-Smørum Idrætscenter 29. august - 2. september
2006.
Smørum Rulleskøjteklub har gang
på gang sat Ledøje-Smørum på
Danmarkskortet ved at vinde et
utal af danmarksmesterskaber.
Klubben så dagens lys 22. maj
1985 med Niels Torben Kjeldsen
som formand, en post han har
bestridt lige siden.
Foto: Privateje.

Ridning er en af de største idrætsgrene i Ledøje-Smørum. Foto: Holger Agerskov.
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Ledøje-Smørum Hundeklub træner året rundt – selv i sne, regn og blæst. Hundene og
deres førere nyder det. Idrætten har mange udøvere. Ledøje-Smørum Hundeklub, Smørum
Naturskole og Agility-foreningen, FRISK, tilbyder hundetræning og agility på det smukke
anlæg ved Smørum Parkvej, som blev indviet i 2004. Foto: Lis Christensen.

Fodboldkamp mellem Ledøje-Smørum Byråd og Ballerup Kommunalbestyrelse.
Stående f.v: René Jørgensen (dommer), Ejgil Theisen (L-S), Poul Hansen (B),
Svend Hald Kristensen (B), Gudrun Gjerlev (B), Erik Ziegler (L-S),
Ove E. Dalsgaard (B), Lisbeth Kjærulff (B), NN, Vagn Tovgaard (B),
Knud Enggaard (B), Anne Hansen (L-S), Vilhelm Nielsen (L-S),
Arne Maischnack (B), John Petersen (L-S), NN, Peter Storgaard (L-S),
Siddende f.v: Bent Abildgaard (L-S), Møller Nielsen (L-S), NN, Rudolf Michalski (B),
Holger Thomsen (B), Finn Klarskov Jensen (B), Kaj Henning Burchardt (B)
Fodboldkampen blev spillet d. 28. maj 1978, formentlig i forbindelse med udvidelse af
fodboldbanearealet ved Hallen.
Foto: Lokalarkivet.
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”Fritid 1” malt af Jeppe Eisner. Dette billede pryder sammen med ”Fritid 2” Smørum
Kultur- og Idrætscenters nye foyer. De to malerier blev afsløret den 13. september 2004.
Med fantasi og lune kæder Jeppe Eisner Ledøje-Smørums idrætsliv sammen med kommunens naturværdier. Foto: Holger Agerskov.

Kunstneren, Jeppe Eisner, i sit atelier, hvor han på en skitse af det store maleri ”Fritid 1”
forklarer borgmester, Jens Jørgen Nygaard, billedets opbygning i elementer af udøvende
sportsfolk i alle aldre. Foto: Jan F. Ludvigsen.
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