
Endnu engang kan vi fejre at foreningen runder et hjørne, 
og endnu engang kan vi se både tilbage og fremad med 
glæde og forventning.

Ved 50 års jubilæet i 1989 var Jørgen Falk Henriksen 
formand. I 1991 overtog Preben Pedersen det fornemme 
ansvar, og i 2003 fik vi vores nuværende formand Allan 
Dinesen. Gennem de tre formandskaber har man blandt 
andet ihærdigt arbejdet for egne lokaler til alle afdelinger 
i NIF.

Der har været flere tiltag i støbeskeen, uden at det er 
lykkedes at få sit eget klubhus. Til gengæld opstod der mu-
lighed for at få klublokaler i administrationsbygningen ved 
Næstved Stadion, hvor hovedafdelingen nu har et lejemål 
sammen med Næstved Boldklub.

Hovedafdelingen har i mange år haft et ønske om at få 
bygget en træningshal i tilknytning til Næstved Hallerne, 
uden at det dog endnu har båret frugt.

Men fremtiden ser lys ud. Næstved Kommune meddelte 
for et stykke tid sidde, at kommunen var interesseret i, at 
der blev bygget en opvisningshal ved Næstved Hallerne. 
Næstved Hallernes Bestyrelse tog opgaven på sig, og der 
har været afholdt en totalentreprisekonkurrence. Der er 
fundet et projekt, som er indarbejdet i en lokalplan, som er 
godkendt af Næstved Kommune. Nu mangler kun finan-
sieringen.

Hovedafdelingen har selvfølgelig også yderligere ønsker 
for fremtiden, og her står kunstgræsbaner og nye svømme-
muligheder højt på ønskelisten, men med opvisningshal-
len, er der taget et stort skridt. 

På de følgende sider kan nysgerrige læsere få et indblik 
i de forskellige afdelingers arbejde, drømme og sportslige 
præstationer. Resultater som også fremover vil sætte Næst-
ved på det sportslige Danmarkskort. 
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I de sidste 25 år har især to begivenheder været skelsættende 
for basketball i Næstved.

Den første blev truffet for 10 år siden, og var en beslutning om 
at satse på elitebasket på herresiden for at skabe et flagskib, der 
kunne være med til at øge interessen for basketball. 

Med Andreas Larsen som ny formand for klubben startede 
denne proces, og de første sponsorater blev tegnet for at skabe 
en helt nødvendig økonomi bag holdet. Det første sponsorat var 
et hovedsponsorat og blev indgået med købmand Niels Fog og 
hans supermarkedskæde FOG Supermarked – deraf holdets nye 
navn ”Team FOG Næstved”. Holdet blev styrket og rykkede i 
2005 op i landets bedste række – Basketligaen – hvor holdet har 
været placeret lige siden.

Bronce i 2012
Den anden skelsættende begivenhed skete i 2008, hvor en frem-
synet bestyrelse med Jens Ravn og Marianne Lücking i spidsen 
godkendte en overdragelse af licensen til at spille i Basketligaen 
til et nystiftet selskab SSE Basket A/S, hvor formålet var at 
skabe de bedste betingelser for at drive et professionelt basket-
mandskab, der skulle etablere sig blandt de fire bedste hold i 
Danmark, og dermed være med til at spille om medaljer hvert 
år. Andreas Larsen blev ansat som fuldtidsdirektør og kunne 
nu 100 procent fokusere på at udvikle virksomheden sportsligt, 
organisatorisk og økonomisk. Med headcoach Geof Kotila vandt 
holdet de første DM medaljer i 2012, hvor det blev til bronze.

Nu kommer nanobasket
Med overdragelse af licensen til førsteherreholdet er der tilbage 
i den gamle klub ca. 230 basketspillere, der for de bedste både 
damers og herrers vedkommende spiller i 2. division øst – og så 
ungdomshold helt ned til minierne (8-12 årige). 

I næste sæson etableres nanobasket, således at de 4-7 årige 
også kan være med. Klubben er for både dem, som har ambi-
tioner, og dem som vil hygge sig. De førstnævnte – dem med 
ambitioner – har muligheden for at komme til at spille basket 
på topplan på Team FOG Næstved – og det har blandt andet 
Lars Høirup, Martin Høirup og Mathias Bak Christensen beny-
ttet sig af.

Med Team FOG Næstved som flagskib har basketball rigtigt 
gode muligheder for at stå stærkt som sportsgren i Næstved 
også fremover. Både ambitioner, sportsligt setup og økonomi 
rækker til en plads i toppen af Basketligaen. Samtidig er basket-
ball på fremmarch i Europa, og TV2 har netop indgået en aftale 
om at sende kampe fra den amerikanske NBA. Hele denne 
øgede fokusering kommer basketball sporten til gode – og giver 
dermed også gode forudsætninger for at drive basketklubben 
under Næstved Idræts Forening i fremtiden. 

Basketball blev som ny sportsgren i Næstved etableret i 1962 
som en afdeling i Næstved Idræts Forening og har derfor ikke 
været med i alle 75 år – men kun beskedne i 52 år.

Basketball på
allerhøjeste niveau



Drømmene og ambitionerne er mange i NIF’s svøm-
meafdeling. Ønsket for fremtiden er en ny svømmehal 
med plads til både den professionelle svømmer og for ham 
eller hende, som blot er med for det gode sammenholds 
skyld. Derfor håber man, at der også i fremtiden vil være 
svømning på skemaet i de danske folkeskoler. Det betyder 
politisk opbakning for tingene kommer ikke af sig selv. 
Og argumenterne for forsat svømning i skolen, og en ny 
svømmehal er åbenlyse. Kammeratskaber skabes på tværs 
af alder, og sociale skæl, kombineret med spændende 
oplevelser og selvfølgelig et sundere liv.

I vores afdeling prøver vi hele tiden at udvikle os i 

forhold til de nye og moderne tiltag som eksempelvis 
aquafitness, vandgymnastik og yoga, og denne innovative 
tankegang kommer medlemmerne til gode.

Næstved har i svømning været helt fremme i perioden 
1980érne. Vi lå i landets bedste række, og selvom situ-
ationen er anderledes i dag, er målsætningen stadigvæk, 
at vi med enkelte svømmere kan levere flotte resultater 
på landsplan. Har man talentet og viljen, har vi trænere 
og forholdene – og hvem ved måske endnu bedre forhold 
i fremtiden. Fundamentet for dette er en stærk svøm-
meskole, med kvalitet i den basale undervisning, hvilket 
har været varemærket gennem 45 år.

Svømning for alle

Kunst-rulleskøjteløb er en parallel til is-skøjteløb blot på 
almindeligt gulv og med rulleskøjter.  

I Danmark har der gennem tiderne været seks klubber. I 
dag findes kun fire, som alle befinder sig på Sjælland. 

Der afholdes hvert år stævner i de forskellige klubber, 
og Næstved Skøjteafdeling har vundet flere Danmarks-
mesterskaber inden for de forskellige konkurrencerækker. 
Inden for de seneste 10 år er der blevet etableret et dansk 
landshold, hvor de dygtigste løbere og talenter fra alle 
landets klubber udvælges og træner sammen minimum en 
gang om måneden. Vi har i klubben været fint repræsen-
teret med en til to løbere på landsholdet og en til tre løbere 
i talenttruppen. 

Stine Paulsen har været med på landsholdet siden 2008, 
og hun har som den første i foreningens historie deltaget i 
flere større internationale stævner blandt andet Europame-
sterskabet de seneste to år.  

International sparring
Klubben har et meget fint samarbejde med den tyske rul-
leskøjteklub OSC – Berlin. Næsten hvert år drager en 
flok skøjteløbere til Berlin i Kristi Himmelfartsferien for 
at deltage i den tyske klubs træningsseminar. Løberne får 
et fantastisk stort udbytte af den meget intensive træning, 
som de får  de fire dage af de tyske trænere. Hvert efterår 
kommer to tyske trænere fra OSC- Berlin på besøg hos os 
og afholder træningsseminar for vores medlemmer.  Begge 
træningsseminarer er en kombination af hård træning og 
socialt samvær. 

Sportsgrenen er endnu en af de mindre på landsplan, 
og vi henter ofte trænere i egne rækker. Lige nu har vi tre 
trænere fast i klubben og et par unge hjælpetrænere. Vi 
håber, vi kan fortsætte med at fastholde dette antal som et 
minimum, for at vi kan give både nye og rutinerede løbere 
den bedste træning. 

Næstved Skøjteafdeling er den ældste skøjteklub i 
Danmark. Skøjteafdelingen blev grundlagt i 1959 og har 
haft op og nedgangsperioder i de mere end 50 år, den har 
eksisteret. Sværest så det nok ud for omkring 20 år siden, 
hvor klubben havde under 10 medlemmer. Imidlertid 
havde foreningen en meget stærk og engageret bestyrelse 
med Anita Bigum i spidsen som formand, og de lagde alle 
kræfter i at få skøjteklubben til at overleve og få tiltruk-
ket nye medlemmer. Klubben er heldigvis siden vokset 
i medlemstal og har de senere år haft mellem 30- 45 
medlemmer.

Næstved Skøjteafdeling - Danmarks ældste



Den 1. april 2014 er det 25 år siden, at håndbold-
afdelingerne i Næstved Idræts Forening og Herlufsholm 
Gymnastikforening med rødder tilbage til 1938 fusio-
nerede under navnet Næstved Herlufsholm Håndbold 
(NHH).  Håndboldklubben er fortsat medlem af begge 
hovedforeninger. 

Hovedformålet med sammenlægningen var at forbedre 
forholdene for håndholdspillere i Næstved Kommune. Det 
er stadig den dag i dag vores største drivkraft. I de første 
mange år var der stor fokus på herrehåndbolden, hvilket 
har resulteret i en årrække i 2. division, der er landets 3. 
bedste række. 

I de senere år er der sket en opprioritering af børne- og 
ungdomshåndbolden, hvor der nu er hold i samtlige 
årgange – og ikke mindst er der på de fleste årgange mere 
end ét og helt op til fire hold, hvilket er vigtigt for på sigt 
at kunne fortsætte med elitepræget og seervenligt se-
niorhåndbold. Prioriteringen har haft en forhåbentlig kort 
negativ indvirkning på seniorholdene, hvor både herre- og 
dameførsteholdet måtte rykke ned i sæsonen 2012/2013.

Klubbens prioritering af børne- og ungdomshåndbolden 

er blandt andet sket ved en konsekvent styrkelse af træner-
staben – helt fra de mindste U6 spillere til de ældste U18 
spillere. Seneste tiltag blev søsat op til den igangværende 
sæson, da vi startede Håndboldfræs, som er et tilbud til 
de allermindste, og som på mindre end en sæson har fået 
tilslutning af næsten 50 små håndboldspillere. 

Endnu mere talentudvikling
Til den kommende sæson spiller vi ud med næste tiltag, 
som er en deltidsansættelse af en ung og særdeles talent-
fuld træner som talentudviklingschef, som samtidig er 
blevet ansat af Dansk Håndbold Forbund til at deltage i 
udviklingen af Østdanmarks største talenter, der indgår i 
de potentielle senere landsholdspillere. Talentudvikling-
schefen tiltræder i klubben i maj 2014.

Der er ca. 350 medlemmer i Næstved/Herlufsholm 
Håndbold – heraf ca. 325 børne-ungdomsspillere.

Efter at der er bygget ny hal ved Herlufholm stadion, 
og vi forhåbentligt får gang i Multiarenaen ved Næstved-
hallerne, går håndbolden i Næstved en lys fremtid i møde.

Endnu mere talentudvikling til NHH



At se 25 år tilbage lyder umiddelbart som en uoverskue-
lig opgave. Jeg har været formand for badmintonafdelin-
gen alle årene, endda helt fra 1982. Store som små 
begivenheder løber igennem hovedet. 

Vi har gennem årene haft en støt voksende ungdom-
safdeling. Da NIF badminton startede i 1942 var badmin-
ton udelukkende for voksne medlemmer. Senere, da vi 
fik Næstved Hal 1 blev det også muligt for børn at lære 
spillet. 

For 25 år siden var vores yngste medlemmer otte år, 
men det har ændret sig de senest fem år, hvor vi nu 
tilbyder badminton helt ned til fire år. Det er Miniton, 
som er en kombination af leg og badmintonrelaterede 
bevægelser kombineret med let spil.  Det er en stor 
fornøjelse at se de helt små øve badminton med deres 
forældre. I den anden ende af aldersspektret er der 
fortsat ingen øvre grænse, bare de, man spiller med, har 
samme niveau. Det er fortsat en af styrkerne ved vores 
idræt, at man kan blive ved livet ud. Vi har heldigvis en 
stor motionistafdeling, hvor kroppen bliver rørt, tem-
peramentet folder sig ud, og man indimellem glemmer, 
at man ikke er 25 længere - før dagen efter.

Store resultater
De største sportslige resultater er blandt vores veteraner 
og ungdomsmedlemmer. På ungdomssiden havde vi i det 
første tiår af 2000-tallet, med økonomisk støtte fra Team 
Næstved, nogle af landets bedste ungdomsspillere. Bedst 
klarede Mette Poulsen sig i 2006 som U13-spiller, da hun 
blev tredobbelt dansk mester. Mette Poulsen spiller i dag 
i landets fornemste række Badmintonligaen for Team 
Skælskør-Slagelse.

Christian Hansen er den af vore veteraner, der på 
fornemste vis har præsteret flotte resultater. Med en 
træningsindsats, der kun er blevet øget efter efterlønsal-
deren, deltager han nu blandt verdens veteran-elite og 
har blandt andet vundet All England i single og double. 
I 2009 blev det til sejr i double +55 samtidig med, at 
Merete Ravn blev mester i double +40. Ved verdens-
mesterskaberne er det blevet til flere sølvmedaljer og 
vores bedste seniorer ligger i danmarksserien, selvom vi 
ikke har økonomi til at være med blandt de bedste klub-
ber. Badminton i Danmark er jo blandt verdens allerbed-
ste, så det kræver flere penge og ressourcer, end vi har. 

Økonomi spiller også en større rolle i dag end tidligere. 
Vi er nu i modsætning til for 25 år siden storarrangør af 
individuelle turneringer for ungdomsspillere fra hele 
landet. Vi arrangerer turneringer for klubber under såvel 
Badminton Danmark som DGI Badminton. På den måde 
tilbyder vi de bedste spillere, og den store bredde, delta-
gelse i turneringer med spillere fra andre klubber. Det 
giver penge til klubkassen. Dertil kommer kontingenter, 
trofaste sponsorer og kommunale tilskud, som er med til, 
at vi kan tilbyde badminton på højt niveau for alle.

Badminton for hele livet



Når NIF Gymnastik ser 25 år tilbage, er den største 
begivenhed kampen om at være landets bedste hold i 
første division. For 25 år tilbage stod den kamp mellem 
Nakskov og NIF. På papiret var NIF det stærkeste hold i 
1990 og kom som ventet også i finalen til den afgørende 
kamp mod Nakskov. Vi havde hjemmebane fordel i 
Næstved hallen, og vi førte også konkurrencen med en 
lille margen, helt indtil de sidste to mænd skulle udføre 
deres reck øvelse. 

At køre reck øvelse er altid forbundet med store risiko, 
da øvelsen skal indeholde nogle slipmomenter. Et slip-
moment kan være, at man slipper stangen og laver en 
salto ude i luften og gengriber stangen og svinger videre 
i sin øvelse. Dette gik galt for de sidste to mænd. De 
manglede blot nogle få centimeter fra at nå stangen, men 
måtte derfor ned i madrassen. Dette giver store fradrag 
i karakteren, og vi tabte kampen med en lille margen til 
Nakskov. I 1991 var billedet omvendt. Nakskov så på 
papiret udtil at være at stærkest, da de havde forstærket 

holdet med en udenlandsk gymnast. Igen blev det reck 
øvelsen, der blev afgørende for udfaldet af konkurren-
cen. Nakskov førte med en lille margen til os. Men vi 
greb alle vores slipmomenter, og de havde én som ikke 
gjorde. Vi vandt derfor med en meget lille margen. Siden 
da er udviklingen gået stærkt, hvis man vil være med i 
toppen af sporten. 

Det kræver rigtig gode faciliteter, som vi ikke har her 
i Næstved. Men vi har stadig redskabsgymnastik i NIF, 
som nogle af de få her på Sjælland, og vi har endda et 
hold, som vandt 3. division i 2013. Hvis det lykkes at 
indbygge nogle redskabsfaciliteter i den nye hal 3, som 
skal bygges, ser fremtiden noget lysere ud for redskab-
sgymnastik i NIF. Vi har nemlig talentet og evnerne.

NIF Gymnastik - blandt Danmarks bedste 

Efter en gylden periode i ’80erne for herrernes første-
hold med deltagelse i UEFA-cuppen i 1989 mod Zenith 
Leningrad, så har der de seneste 25 år været lidt længere 
mellem succeserne. Divisionsholdet har i flere omgange 
været rykket ned og op mellem rækkerne, men det blev 
dog til en flot plads i pokalfinalen i 1994, hvor det først 
lykkedes for Brøndby at få sejren i hus efter straffespark-
skonkurrence. 

På breddesiden er en af de vigtige begivenheder, at 
pige-/damefodbolden i 2011 kom tilbage i klubben efter 
omkring 20 års fravær, ligesom indslusningshold for de 
helt små 4-5 årige har været en stor succes. 

Igennem alle årene har NIF Fodbold haft en stærk 
børne- og ungdomsafdeling, som har fostret mange 
talenter. Talenterne har som seniorer fået karrierer rundt 
omkring på diverse superligahold. 

Det seriøse og dedikerede arbejde med børn og unge 
er det centrale omdrejningspunkt for den fremtidige ud-
vikling af klubben. Mange svære år, hvor den profession-
elle afdeling med det yderste af neglene, undgik konkurs 
og tvangsnedrykning har uden tvivl sat sit negative præg, 
men NIF Fodbold har i dag en sund økonomi.

Stort frivilligt arbejde
En god og sund klub med engagerede spillere samt 
trænere og ledere i et sportsligt kreativt og inspirerende 

miljø med gensidig respekt for den enkeltes forskel-
ligheder. Det er blandt andet det, som NIF Fodbold står 
for.  Der fokuseres på spillerudvikling og kommunika-
tion i klubben for derigennem at skabe et endnu stærkere 
fællesskab og klubloyalitet for såvel bredden som på 
eliteholdene.

Denne succes skyldes hovedsagligt nogle meget dedi-
kerede trænere og ledere, der hovedsagligt på frivillig 
basis lægger timer og atter timer i klubben og i arbejdet 
med spillerne i alle aldre. Der er ikke midler til de helt 
store investeringer, men de forhåndenværende ressourc-
er prioriteres til den fortsatte udvikling af klubben.

Der er dog store udfordringer i forbindelse med at fast-
holde vores ungdomsspillere på alle niveauer på grund 
af højere krav til faciliteter og kunstgræs, men også fra 
alle mulige andre tilbud i samfundet, der bejler til de un-
ges opmærksomhed. Men ledelsen i klubben vil også de 
næste 25 år arbejde hårdt på at skabe et stadigt stærkere 
fodboldmiljø – til gavn for hele lokalsamfundet.

NIF Fodbold - et stærkt fællesskab
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