
Minde 6rd om 
Jorgen Jorgensen 
Jorgen Jorgensen, HB&I's storste spiller gennem tiderne, mistede vi 
mandag den 28. januar 2019 efter leengere tids sygdom, 75 ar. 

Jorgen Orting Jorgensen, blev fodt 1. april 1934 i 
Kobenhavn, men han var holbeekker med stor H. 
Opvokset i Osterstraede og frem for alt HB&I'er, 
nar det handlede om fodbold med ikke feerre end 
477 kampe og mal 167 klubben i perioden 1961-
1984. 

Pa sin syv ars fodselsdag blev han indmeldt i 
HB&I, og fik allerede som ynglingespiller debut 
pa klubbens forstehold. Sidenhen blev Jorgen 
Jorgensen den dominerede spiller, da HB&I i 
1960'erne og i 1970'erne avancerede gennem 
raekkerne. Med Jurgen som innerwing vandt 
HB&I DM-solv i 1975 og deltog i DBU's landspo-
kalfinaler i 1975 og 1976. Jorgens store betydning 
for klubben i perioden kan ikke undervurderes, og 
han blev saledes i 1962, 1966 og 1977 karet til 
Arets Spiller i HB&I. Ligeledes modtog han i 1969 
og 1976 klubbens fornemmeste haedersbevisning 
- Henry Nedergaards Mindepokal. 

Pa fodboldbanen var Jorgen Jorgensen en ele-
gant spiller med et fremragende overblik og ikke 
mindst en eminent teknik, som i flere saesoner 
gjorde ham til hjernen bag forsteholdets angrebs-
spil. Jorgen var den kloge organisator, som kunne 
dirigere sine medspillere. 

I september 1966 debuterede han pa A-landshol-
det i en udekampe mod Finland, som HB&I's for-
ste A-landsholdsspiller. I opgoret scorede Jorgen 
sit eneste landskampsmal - tilmed pa hovedstod, 
og i alt repreesenterede han Danmark i ni A-lands-
kampe i arene 1966-1975. 

Efter flere tilbud fra udenlandske klubber, valg-
te Jorgen i 1969 at skifte til svenske Sandviken, 
hvor han blev halvprofessionel og tilknyttet byens 
savveerk som kontormand. Efter et ar i Sverige 
vendte den uddannede skolelwrer hjem og fik ar-
bejde som matematik- og idreetslaerer pa Stenhus 
Kostskole. Jorgensens sidste optraeden i den blA 
HB&I-bluse var pa hans 41-arige fodselsdag, og 
han spillede de sidste aktive ar pa 3. divisionshol-
det i Jyderup. 

1 1988 vendte Jorgen Jorgensen tilbage til HB&I 
og var i to seesoner klubbens cheftraener. 

Den sa aktive tilva,-relse matte med arene lige sa 
stille nedtrappes pa grund of sygdom, og selvom 
Jorgen de sidste mange ar ikke kom i klubben, 
har HB&I mistet en of de helt store - maske den 
storste.. . 

Holbaek.fodboldarkiv.dk  - Mads Munkholm Jensen 
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