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Her ligger
det paa den
maade, at
bager
J ørgens en
gi k fra
bageriet
engang
imellem og
lod andre
om
rundstykkerne, mens han passede det
brød, der skulle i ovnen for at blive til
store fuldvægtige Dronninglund -borgere
engang. Men da den gamle ovn var lidt
utæt og medtaget, maatte han have en
ny. Og det kom der en i dræts plads ud af,
som bl ev indvi et og ros t, s aa hel e
Vends ys s el i kke talte om andet i de
dage. Penge kostede det ikke mange af,
en snes tusind kroner. Jorden fik man for
5000 kr. af staten, der havde faaet den
for en billig penge efter grev Schimmel mann, som ejede Dronninglund Slot. og
en skønne dag ikke rigtig kunne passe
jorden mere. Og saa lod man i øvrigt
idrætsforeningens medlemmer lave, hvad
der skulle laves. Det dej lige klubhus er en
gammel tyskerbarak. der s tod paa
K nivholdt fl yve plads ved Frederikshavn.
hvor man s el v hentede den, og si den fi k
den stillet op paa stadion efter at byens
i dræts folk havde i ndrettet og udvi det
den.
Bagermes ter Jørgens en er des v æ r re
i k k e fo r m a n d m e r e , m e n fl ytt et fr a
bye n, o g s el v o m al l e e r enige om førs t
og fremmes t at hædre h a m f o r
a n l æ g g e t . k u n n e m a n g o d t have
øns ket, at der var bl ev et gjort mere
s tads af ham e ndn u. For me ns s t a d i o n
s t a a r i m a n g f o l di g e a ar o g hver da g
vi l tjen e D ro nni ngl u nd s om det
ypperli gs te redskab ti l opdragel se af
dens un gdom. maa bagere n nøjes med
at bi de negl e. Hel di gvi s har den
nuværende formand, mejeriejer, Niels
Nielsen, der efter et aars formandskab vil
nedlægge hvervet, fordi han ikke har tid til at

passe det, set, at der maa gøres noget for
bageren, saa nu har man været nede og give
ham et billede af stadion til minde om hans
værk.
Niels Nielsen er forretningsmand, saa han
kan ikke forstå, at en fodboldkamp. som den
mod Freja i sommer, der gav 2200 kroner,
ikke havde mere end 600 kroner i overskud.
Er det virkelig saadan i idræt, at alle og
enhver skal med ind og spise paa
foreningens regning, spørger han. Saa kan
jeg bedre forstaa, at vl ingen penge har. Men
ellers er han glad for at være formand, og
han glæder sig ogsaa over, at 200 af byens
1800 Indbyggere gaar til fodbold.
Dronninglund Idrætsforening er ikke saa
gammel. den er stiftet i 1935 efter at den
gamle Dronninglund Boldklub gik fallit. Vist
ikke, fordi den egentlig skyldte nogen noget,
men mere fordi den ikke kunne skaffe Penge
til drif ten. Og den slags kan nok lyde lidt
aparte, men er det knappest; for en
bestyrelse kan blive saa træt af stadig at
skulle skaffe penge og skrive under paa
veksler, at den en skønne dag lader forening
være forening.
Der er fire fodboldhold i Dronninglund, og
førsteholdet er nr. 3 i mellemrækken placeret
efter Vester Hassing og Hals, og det er energiske .1k, som ikke kan undgaa at drive det vidt
paa fodboldbanen. Nok fik vi mange af pengene
til stadion af byens borgere, men vi gik 1kke
vejen for blandt andet at grave vandrer ned
helt inde fra byen, 400 meter borte. Det er
blogrofejer Wilh. Pedersen. som med stor
imødekommenhed fortæller os det. Foruden
fodbold har vi badminton, gymnastik og atletik
paa programmet, siger han. men De tro. at vi
kan få gang iherregymnastik. Nej, mind sjæl
om vi kan. de vil ikke komme. Derimod gaar det
fint 1 badminton. nr. 1 i divisionen. Og saa tog
vi 16-17 idrætsmærker sidste aar.

