
AIF`s historie. 

Kilde: Jubilæumsskrift udgivet i anledning af foreningens 100-års jubilæum 
og Laurids Pedersen.  

Redigeret den 23.04.12. 

 

- Stiftet den 10. oktober 1904 med lærer Johannes Jeppesen som 
formand. 

-Blev fra starten medlem af Randers Amts Skytte-, Gymnastik & 
Idrætsforening og noget der hed Oplands Bold - Union. 

-Gymnastik og fodbold var altdominerende de første 25 år. 

-1929 blev foreningen for første gang tilmeldt Jydsk Boldspil Union 
og dermed også medlem under Dansk Idræts Forbund. 

-1929 begynder man også at dyrke atletik, ganske vist under 
betegnelsen fri idræt. Man begynder også at gøre en indsats for de 
yngre årgange. Ligeledes begyndte man at tænke på, at kvinder 
måske kunne deltage i andet end gymnastik, - f.eks. håndbold.  

-30-ernes mange kriser satte også sit præg på idrætsforeningen. Det 
var en vanskelig tid, især økonomisk. Krigsårene 1940-45 med de 
mange restriktioner, rationeringer og mangel på varer var 
naturligvis også en svær tid. De sidste par år under besættelsen, 
måtte lederne allernådigst ansøge værnemagten om tilladelse til at 
spille fodboldkampe hjemme, som at rejse til udenbys modstandere. 
 

-Efterhånden tog man fat på, at spille håndboldspillet både for damer 
og herrer,- i den første tid mest som leg i træning, senere 
privatkampe mod nærliggende klubber og senere tilmeldt Jydsk 
Håndbold Forbund. 
 

-1931 indvies I/S Auning Anlæg og Idrætsplads med tilhørende 
træskur til omklædning og opbevarelse af civilt tøj.  
-1949 blev det nye stadion overdraget til idrætsforeningens formand. 

-1937 oprettes en badmintonafdeling. Indtil 1949 afvikledes al 
træning og kampe i hotellets sal. 1950 fik foreningen overladt den 



nye gymnastiksal. 1967 flyttes spillet til den nyopførte idrætshal. 

-1954 indvies tennisbanerne. Badmintonudvalget hedder fremover: 
Badminton- og Tennisudvalget og udvides til 5 medlemmer. 
-1974 oprettes en selvstændig tennisafdeling, og en ny bane tages i 
brug.  

-1961 kunne idrætsforeningen flytte ind i eget klubhus, som var 
bygget af foreningens egne folk, dels af genbrugsmaterialer som blev 
renset for mørtel, før de igen blev anvendt til facadesten. 

-1961 kom der bordtennis på programmet. Det dobbelte udvalg for 
atletik og gymnastik blev udvidet, så det nu hed: Atletik-, Bordtennis- 
og Gymnastik- udvalget. 1963 nedsattes et specielt bordtennisudvalg.  

-1967 tages Auninghallen i brug. 

-1971 indvies svømmehallen og svømning kommer på programmet 

-1977 stiftes AIF´s Venner af Kaj Pedersen, Niels Møgelvang og Palle 
Hjorth. 

-1999  stiftes Sponsorudvalget for AIF 

Idrætsforeningens formænd: 
 
1904-15: Lærer Johannes Jepsen, Vognmand Anton Pedersen og 
murermester Anton Pedersen 

1919-21: Vognmand Niels Back 

1921-24: Snedker Edmund Pedersen 

1924-28: Bogholder Jacob Drackmann 

1928-37: Snedker Edmund Pedersen 

1937-39: Møbelsnedker Thorvald Pedersen 

1939-45: Slagter Niels Andersen 

1945-46: Bogholder Knud Beuschau 

1946-52: Bogtrykker Einar Thuesen 

1952-56: Skovfoged Aage Karlskov 

1956-58: Viceskoleinspektør Jens Korsgaard 

1958-60: Snedker Edmund Pedersen 

1960-62: Vejmand Oskar Andersen 

1962-66: Bogtrykker Ejnar Thuesen 

1966-77: Gårdejer Søren Stig Andersen 



1977-81: Socialinspektør Niels E. Brandenborg 

1981-85: Vaskeriejer Bent J. Jensen 

1985-86: Souschef Margit Møller 

1986-91: Salgschef Palle Hjorth  

1991-96: Bogholder Niels Thøger Pedersen 

1996-98: Bogholder Margith Rasmussen 

1998-2000: System konsulent Gert Lang  

2000-01: Finmekaniker Carsten Andersen  

2001- 09: Tømrermester Per Sørensen 

2009-12: Sygeplejerske Susanne Andersen 

2012-??:  Mekaniker Orla Sundgaard 

Nuværende Æresmedlemmer: 
 
Leif Kanne Pedersen.  

Udnævnt d. 09.10.04: Lis Andersen, Kaj Pedersen, Thøger Pedersen, 

Per Sørensen og Palle Hjorth. 

Udnævnt d. 25.04.09: Orla Sundgaard 

 


