Lidt historie i anledning af Idrætsforeningen Telefonen’s 50 års jubilæum
den 31. maj 2010.
Den 31. maj 1960 holdt Idrætsforeningen Telefonen stiftende generalforsamling,
og dermed var sammenslutningen af ”TI” og ”KT” en realitet efter mange forgæves forsøg.
TI, Telefonfunktionærernes Idrætsforening var stiftet den 23. januar 1922 med fodbold
og gymnastik på programmet, der efterfølgende udvidedes med atletik, badminton,
bordtennis, håndbold, orientering, skydning, svømning og tennis.
TI var fra 1938 tilsluttet Københavns Funktionær Idræts Union (KFIU) og deltog i alle
unionens turneringer. Fra 1945 deltog TI i konkurrencer med telefonidrætsfolk fra
Helsingfors, Oslo, Kristiansstad, Malmø og Stockholm bl.a.i Nordiske Telespelen
hvert 3. år på skift i de 4 nordiske hovedstæder.
TI’s medlemmer var fra administrationen, centraltjenesten og mekanikertjenesten,
og medlemstallet var ved sammenslutningen i 1960 ca. 600.
KT, Telefonstandens Idrætsforening var stiftet den 26. januar 1931 som en fodboldklub,
men senere tog KT også badminton, bordtennis og håndbold på programmet.
I 1932 blev KT tilsluttet Firma Klubbernes Boldspil Union (FKBU) og i 1955
Dansk Arbejder Idræt (DAI) specielt for at give fodboldspillerne mere konkurrence.
I 1936 begyndte KT et samarbejde med telefonidrætsforeningerne i Nykøbing F.,
Odense, Århus og Ålborg, hvorefter landsstævnerne blev en årlig tilbagevendende
begivenhed. KT’s medlemmer kom først og fremmest fra telefonmontørernes rækker
og fra lagrenes personale, og medlemstallet var ved sammenslutningen ca. 250.
Allerede i 1944 nedsatte KT et udvalg, der skulle virke for samarbejde og eventuel
sammenslutning med TI, menforhandlingerne endte resultatløse både i 1948 og 1951.
Der var for langt mellem ”forhus” og ”baghus”, og TI’s krav betød en ”indlemmelse”
af KT i TI, hvilket KT naturligvis ikke kunne acceptere.
I 1954 opfordrede daværende telefondiriktør Irming de 2 foreningers formænd
(Knud Jørgensen og H.V.Christensen) til igen at forsøge en sammenslutning og
stillede en klækkelig forhøjelse af selskabets tilskud til foreningerne i udsigt.
Forhandlingerne gik godt, og forslaget om sammenslutning blev godkendt af de
2 foreningers bestyrelser og af TI’s generalforsamling, men forkastet på
KT’s generalforsamling. Formedenlig fordi forslaget ikke var udarbejdet i detaljer.
KT’s medlemmer var bange for, at TI’s medlemmer, som på en stiftende
Generalforsamling ville udgøre et stort flertal, skulle tage magten og få gennemført
Alle deres ønsker, så resultatet igen blev en indlemmelse af KT i TI.
I 1959 besluttede TI’s generalforsamling, at bestyrelsen igen skulle kontakte
KT’s bestyrelse om sammenslutning, og i efteråret accepterede KT’s generalforsamling
nye forhandlinger. Klog af skade udarbejdede udvalget (Knud Jørgensen, Knud Nielsen,
Viggo Christensen og H.V.Christensen) et detaljeret forslag omfattende love, overgangsbestemmelser, ny bestyrelse og hvilke unioner foreningen skulle vare tilsluttet.
Forslaget blev igen forkastet på KT’s generalforsamling, men er stor gruppe medlemmer
fik indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, og efter et energisk propaganda arbejde
blev forslaget denne gang vedtaget med stort flertal, og da TI’s generalforsamling derefter
vedtog forslaget ( kun 1 stemte imod), var sammenslutningen endelig en realitet.

Som H.V.Christensen skrev til 25 års jubilæet den 31. maj 1985:
Sammenslutningen har absolut været en succes til glæde og gavn for de idrætsinteresserede
ved KTAS, det tyder medlemsantallet også på. Ved sammenslutningen havde KT og TI
tilsammen ca. 850 medlemmer. I dag har Idrætsforeningen Telefonen ca. 1500 medlemmer,
og nye afdelinger er dukket op: bowling, sportsfiskeri og volleyball.
Foreningen er tilsluttet FKBU og DAI og deltager naturligvis stadig i landsstævnerne og
Nordiske Telespelen, som Telefonen for øvrigt skal være arrangør af i København i 1986.
Idrætsforeningen Telefonen’s daværende formand Jørgen Biener havde samme dag også
25 års jubilæum.

Dette skrevet Ella Elbæk Søren ved 40 års jubilæet den 31. maj 2000.
Nye afdelinger er kommet til: damefodbold, mix håndbold/fodbold, teleform, cykelmotion, kajak og
dart.
Vi afholder koncernstævner i badminton og sportsfiskeri. Vi deltager stadig i Trestadsmatcher
i badmintonton og orientering, Telelandsstævner og Nordiske Telespelen.
I de senere år har vi været arrangør af først KTAS’s og siden Tele Danmark’s del af Sjælsø Rundt.
I år er det nok også Idrætsforeningen Telefonen, der står for DHL Stafetten i Fælledparken.
Vi har fået oprettet en paraplyorganisation Tele Danmark Idræt, der er samlende for idrætsForeningerne i Tele Danmark. På denne måde kan vi forhåbentlig også få fat i nogle nye
medlemmer.
Der findes mange små klubber rundt omkring, som vi nok ikke altid har haft kendskab til.
Dette kan også styrke deltagerantallet til vore Telelandsstævner og andre stævner rundt om
i landet, der i de senere år har haft et dalende deltagerantal.
Vore afdelinger har også et stort antal pensionister, der nyder de forskellige aktiviteter.
Vi nyder alle – også vore pensionistklubber og fritidsforeninger – vort dejlige hus på
Gl. Jernbanevej 34, Valby. Huset fik vi overdraget på KTAS’s 100 års jubilæumsdag
Den 15. januar 1981.
Stueetagen er nu også blevet vor, som lovet i mere end 17 år.
Som noget helt nyt har Idrætsforeningen fået sin egen hjemmeside.
Det skal dog ikke gå ud over vort blad Telefon Sport, mange medlemmer har ikke
adgang til Internettet.

I de forløbne 10år er der igen sket meget:
Vi holder stadig koncernstævner i badminton og deltager i Trestadsmatcher i badminton
og orientering.
Desværre holdt Telespelen op, da Norge skulle afholde det 20. stævne. Vi hørte intet fra dem.
Vort blad Telefon Sport gik ind. Ikke mange afdelinger kom med input, og vor hjemmeside
fungerede fint.
Sjælsø Rundt lukkede, men de er nu på 2. år tilbage igen. Vi havde færre cyklister med til slut,
og i dag er det ikke muligt at få tilskud fra TDC til dette løb.
Vi afholder stadig Telelandsstævner, de er dog de senere år skåret ned til 1 dag.
Det afholdes i Fredericia, hvor også nogle af de små klubber deltager.
Nye afdelinger er kommet til: squash og dykning
og så sent som i år er Teleform ændret til Zumba
TDC har været igennem mange fyringsrunder o.a. Medlemmer er holdt op, men mange nye er
kommet til. Nu er medarbejderne centreret i Teglholmen og Borups Alle. Motion har fået nye
lokaler i Teglholmen og senest er åbnet nyt motionscenter i Borups Alle.
Vi har i de senere år, som afløser for Telespelen, deltaget i ECSG stævner, der finder sted
hvert 2. år i Europa. Vi har deltaget i Frankrig, Danmark og Kroatien. Vore hold har fået fine
placeringer og medaljer med hjem.
I 2011 finder stævnet sted i Hamburg, hvor vi naturligvis også deltager.
Vort tilløbsstykke, som vi er arrangør af, er det årlige DHL stafet.
I år er tilmeldt 100 hold tirsdag den 31.august. Her deltager også TDC datterselskaber.
Pr. 1. januar 2010 er vort gamle FKBU fusioneret med KFIU og blevet til FSKbh.
Det er spændende, og kommer forhåbentlig op at stå på ”fælles” ben.
Vi har stadig mange medlemmer – 1109.
En særlig tak skal lyde til alle afdelingslederne, der gør et helt fantastisk arbejde, selvfølgelig
også til alle medlemmerne, vi havde ikke en idrætsforening uden Jer.
Tak også til Koncern HR og alle andre, der er med til at støtte vor Idrætsforening Telefonen.
Mit håb for fremtiden er, at vi stadig kan samles og dyrke vore idrætsinteresser og ikke mindst
vore kammeratskaber med vore telekammerater i Danmark.
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