Hovpotten 2012.
Igen i år går Hovpotten til en af vore utrættelige ildsjæle.
Det er specielt fodboldafdelingen, der har haft hans store interesse, men
også billard, tennis, ja vel stort set alle HUIF’s afdelingen har nydt godt af
hans arbejdskraft.
Og så er der nok allerede mange, der har gættet, at årets Hovpottemodtager er Christian Christiansen.
Christian har brændt for fodbold helt fra barnsben, og allerede i hans pure
ungdom (… hvor længe den så varer …) har han været behjælpelig som
træner, som dommer, som opkridter , som ”praktisk gris” ved stævner og i
det hele taget, hvor der manglede en håndsrækning.
Ser man på billedcollagen fra halbyggeriet, er han at finde der, ligesom
han er at finde i så mange andre situationer.
De seneste 3 år har han haft opgaven som holdleder for old-boysholdet og
planlægger af stævnet til sommerfesten om fredagen. Det er en meget
tidskrævende opgave, og de, der har prøvet det, ved hvor besværligt, det
er.
Christian har for flere år siden bestået dommeruddannelsen, og han finder
også tid til at køre rundt og dømme kampe, ud over at hjælpe til her hos os.
Det er rart for Hovborg / Lindknud fodboldafdeling, at vi også kan
mønstre sorte dommere i Region 4.
Christian har i flere år været udvalgsformand og tovholder for tennis. Det
er ham, der sørger for at banen bliver gjort klar, og holdt i orden i løbet af
sæsonen.
Som billardspiller er han blevet kommunemester, men det vi her vil
påpege, er den store hjælp, han yder, ved at tilrettelægge og afvikle interne
stævner.
Rækken af de opgaver, som Christian påtager sig, er meget længere, men
vi tror, at de her nævnte ting synliggør, hvorfor Christian har fortjent
Hovpotten 2012.
Et stort, stort tillykke Christian, og tak for din indsats hidtil. Vi regner med
at kunne trække på dig mange år endnu.

