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Historien om Tarm Idrætsforening af 1897   
 

Historien om Tarm IF er beskrevet ud fra Peter Christensens gave til idrætsforeningens 100 års jubilæum i 

juni måned 1997. Gamle TIF’eres erindringer fra dengang, som den hedder.  

 

Peter Christensen startede på værket tilbage i 1993, hvor han fik samlet de 4 æresmedlemmer af TIF der 

var og som er: Jens Knudsen, Niels J. Mikkelsen, Jørgen Christensen og Peter Kristensen  

 

De 4 blev suppleret med repræsentanter fra TIF bestyrelsen ved: Jørgen Hvidbjerg og Svend Pedersen  

 

Starten.  
Tarm Idrætsforening var først og fremmest startet med atletik og gymnastik på programmet, men fodbold 

kom med i 1898 og fik den gang det første tilmeldte hold i JBU’s turnering.  

Vi kender intet til holdet eller medlemmerne fra den gang, da protokollerne desværre er forsvundet. Jens 

Knudsen, der er født i 1906, kan huske, at TIF i årene 1917 – 18 og - 19 havde et stærkt og velspillende hold. 

Han var selv en fast ”bagstopper” som bolddreng bag målet. Jens Knudsen blev medlem af TIF i 1921.  

 

Klubhus.  
Før man fik eget klubhus, var det til hjemmekampe almindeligt, at spillerne klædte om på hotellet, der 

dengang var et afholdshotel. Hotelejer Jørgensen var glad for aftalen, da han efter kampene kunne sælge 

kaffe til spillerne. 

  

TIF’s ældste klubhus, - dateringen er ikke oplyst, men det var placeret der, hvor volden nu er til den nye 

opvisningsbane. Da klubhuset skulle bygges, søgte bestyrelsen for TIF kommunen om penge til at opfører 

bygningen. Tilbuddet fra kommunen var, at man kunne få nogle brugte materialer hos tømmerhandler 

Martinus Nielsen og kommunen ville også bidrage med 20,00DKK i tilskud. Man fik fat i noget bølgeblik og 

gik så ellers i gang med at bygge klubhuset selv.  

Et nyere murstens klubhus blev bygget i 1941, der hvor hal 1 i dag ligger.  

 

TIF har i dag sit eget lokale i hallen som klubhus.    

 

Stadion.  
Der har været spillet fodbold på de arealer, vi i dag kender som Tarm Stadion fra starten. Ved 

generalforsamlingen den 17.3.1937 oplyste formanden, at stadion fodboldbanen i 1936 var blevet planeret 

og tilsået og i løbet af foråret 1937 ville den få en grundig istandsættelse.  

Stadion banen har ligget det samme sted indtil 2012, hvor Ringkøbing/Skjern kommune efter en 

beslutning valgte at opfører en ny og moderne børnehave på en stor del af bane arealet.  En ny kampbane 

er i 2013 blevet anlagt på den tidligere bane 2.    
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Tarm IF historie fra 1920  
 

Bestyrelsen i TIF i starten af 1920’erne bestod af 3 personer. Maler Herman Nygaard og Hans Knudsen (bror 
til Jens Knudsen), samt en tredje som er ukendt.   
  

Typisk for perioden fandt man bestyrelsesmedlemmer ved, at når der kom en ny mand til byen, der kunne 
tale godt for sig, så var det naturligt, at vedkommende blev valgt ind i bestyrelsen. Knap så vigtigt var det, 
at han også skulle have forstand på fodbold. Denne praksis var også indirekte årsag til, at foreningens 
pengekasse forsvandt. Klubbens kasserer har formentlig været i pengenød, for både han og pengekassen 
forsvandt pludselig.  

Lokaler havde man ikke i datiden, men spillerne tilbragte mange hyggetimer i Magnus Hansens Café, der lå 
på hjørnet af Torvegade/Storegade. Klubbens vundne pokaler blev som en naturlig ting opbevaret i et 
skab på Cafe`en. En træner havde man ikke rigtig. Kontingentet var den "svimlende" sum af 15 øre pr. 
måned.  En decideret træner havde man ikke dengang i 20’erne. Møller Thorvald Christensen, blev som 
den første, træner i 1932.  

30’erne blev nogle anstrengte år pga. økonomien. Bestyrelsen for TIF bestod af  3 personer. Formand var 
lærer Andersen, Kasserer lå til Svend Sønderby og som menigt medlem Apoteker Lund.  

 I starten af 30-erne dukkede der et stærkt drenge hold op i TIF og i 35-36 havde man for første gang et 
senior hold i A-rækken, yderlig et hold i B-rækken og et junior hold.  
 

Sidst i 30-erne blev der nedsat en fælles hovedbestyrelse for fodbold, badminton og gymnastik. Senere kom 
håndbold også med, så i sommeren 1939 blev der stiftet en forening, hvis navn blev Tarm Idrætsforening 
og dermed var de forskellige sportsaktiviteter samlet under en hat. 
  

For at undgå eventuelle misforståelser har Idrætsforeningen af 1897 tilmeldt sig denne sammenslutning 
under navnet ”Fodboldafdelingen”. Bestyrelsen her bestod af Jens Knudsen som formand, Tage Nielsen var 
kasserer og Anders Iversen som sekretær.  
 

Bestyrelsesformanden Jens Knudsens, havde også opgaver omkring hjemmekampene. Det er beskrevet 
meget fint, hvordan han stod for vask af trøjer, op kridtning af baner, - hvilket i øvrigt blev foretaget med 
savsmuld, som man hentede ved Sønderby. Knudsen skulle også sørge for at pumpe bolde. Det var nu ikke 
så tidskrævende, efter som man fik en bold til foråret og en til efteråret. Foruden alt dette skulle han også 
lige stå ved indgangen til banen og tage betaling fra tilskuerne lige indtil dommeren fløjtede op. Her efter 
måtte han skynde sig ind på banen, for han spillede jo også kampene.  
 

 I 1940-erne skete der meget i TIF. I- 45 rykkede klubben for første gang op i mellemrækken,-  
hvilket svarer til nutidens serie 1. TIF spillede første opryknings kamp i Ådum mod Ølgod og vandt den 
kamp 4-1. Den afgørende kamp vandt man med 5-2 over Lunde. Med på dette hold var Poul Andersen, der 
senere spillede for B 93 og selveste landsholdet, som bl.a. repræsenterede Danmark ved OL i 1952.  

Tarm IF efter anden verdenskrig  

Med indgangen til et nyt årti slutter 1949 som et af de mørke år for TIF. D. 25.9.49 besluttede 5 spillere fra 
VGT at stoppe i klubben. Herefter besluttede den siddende bestyrelse at trække holdet fra turneringen, 
hvilket kostede en bøde på 40,00DKK.  
50’erne startede med at man byggede et nyt hold sammen og den 25.5.52 spillede TIF en kamp i Ølgod 
mod Tistrup om oprykning til A-rækken. Kampen blev vundet med 3-1. Fra efteråret blev der tilmeldt 
yderligere et hold i B-rækken.   
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I Sæsonen 55/56 havde TIF 2 hold i A-rækken, hold 1 sluttede i toppen mens hold 2 i bunden, JBU lavede 
turneringsændring så i efteråret 56 startede TIF 1 i serie 2 og TIF 2 i serie 3. JBU turneringen blev fra 1958 
ændret til at følge kalenderåret.  
 

På Generalforsamlingen i april 1959, var punkt 4 på dagsordenen et forslag fra bestyrelsen om opløsning af 
sammenslutningen af de 4 foreninger. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at Tarm Idrætsforenings 
fodboldafdeling skulle trække sig ud af samarbejdet og Tarm IF nu igen var en ren fodboldafdeling som før 
1939. Det er denne struktur, der stadig danner grundlag for Tarm IF af 1897  
 

Frem til 70’erne skete der ikke så meget, men i 1972 forsøgte man sig for første gang i klubbens 75-årige 
historie at samle så mange piger til træning, at der kunne dannes et hold. Det lykkedes, for den 19.5.72 var 
der ca. 30 kvinder mellem 17 og 30 år tilmeldt.  
  

I 1974 fik TIF sin første betalte træner. Det var Knud Clausen, der i 60’erne havde spillet på EFB’s første 
hold. Det bar også frugt. Efter nogle magre år sikrede 1. holdet sig oprykning til serie 3.  
 

I starten af 80,erne skete der et markant ryk for fodbold i Tarm, ungdomsafdelingen voksede og med en 
jævn strøm af spillere fra ungdom til senior afd. flyttede vores førstehold senior sig fra serie 4 til toppen af 
serie 1, under ledelse af træner Børge Carlsen.  

Efter en god periode faldt medlemstal og resultaterne lidt hen mod slutningen af 80,erne men op til 1990 
kom der igen vind i sejlene, senior kom igen op i serie 1 med et kuld dygtige unge spillere der havde været 
på vej igennem nogle år. Tarm IF havde 4 senior hold. 
 
I slut 90,ere begyndte pige fodbolden at blive rigtig stor, en del gode kræfter stod bag den udvikling, Gitte 
og Aage Daugaard fik samling på nogle ildsjæle og fik mange piger i gang. Gitte blev tildelt en fornem og 
fortjent pris fra JBU region 2.     
 
Der blev i 2006 etableret et U19 samarbejde med Skjern Fodbold, det gav pote, der kom efterfølgende 
mange spillere op i både nabobyen Skjern og i Tarm, kulminationen på det samarbejde skete i 2012 hvor 
fællesholdet vandt Jyskmesterskab, og det gentog sig i 2013. 
 
Op mod 2010 faldt senior afdelingen næsten helt sammen, de unge forlod byen tidligere og dermed 
tilførslen af spillere til senior bold. Afdelingen blev samlet ved fælles hjælp samt ikke mindst med 
ansættelsen af Svend Åge Nielsen fra Skjern som træner for førsteholdet og Brian Fredslund der fik 
ansvaret for andet holdet. Med tilførslen af unge talentfulde spillere fra Skjern/Tarm U19 samarbejdet kom 
der virkelig gang i sagerne. På kort tid flyttede senior første hold sig fra serie 4 i 2011 op til højdepunktet i 
2014, her rykkede Tarm IF for første gang op i Jyllandsserien, det skete den 21.06.2014 med en knusende 
sejr i Brande på 7-2. Næsten 200 tilskuere havde taget turen med holdet og det blev en fantastisk dag. 
Andet holdet i serie 4 rykkede samtidigt op i serie 3, første gang vi havde det hold så højt oppe i rækkerne. 
 
I 2012 skete der 2 ting omkring Tarm IF, vi blev som den første klub i Vestjylland Fairplay klub og samme år 
blev fan gruppen Tarm IF Ultras af 2012 dannet, jo klubben følger med.  
Svend Aage Nielsen blev i 2013, meget fortjent, blev valgt som årets træner i Jylland af træner kollegaerne.  
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I 2014 var klubben vokset betydeligt med over 400 aktive medlemmer. Der var 4 senior hold og 
ungdomsholdene dækkede både piger og drenge hold fra U5 til U19. Især U16 og U13 var i højeste niveau i 
deres respektive årgange. Interessen for fodbold i Tarm har historisk aldrig været større.  
 
Fra starten af 2015 oprettede Tarm IF sammen Skjern GF et senior damehold i serie 2, i efteråret 2015 
lykkedes pigerne at rykke op i serie 1. Dette samarbejde blev besluttet at arbejde videre med og skal være 
med til at sikre Dame og pige hold fast i 11 mands rækkerne. 
 

 

 

 
 

Vision   – Fodbold for fællesskab 

Målsætning  – Skabe rammer for fællesskab 


