Bent Kilde (1938-)
Hockeyklubben Odin

D

et hører sikkert til sjældenhederne, at
en idrætsmand får sin landsholdsdebut
ved et OL, men det skete for den odenseanske hockeyspiller Bent Kilde. Han begyndte
at spille hockey som 16-årig, hvor han kom i
lære hos Mammens Bogtryk. En af svendene,
Kaj Møller, spillede hockey, og han fik lokket
den unge lærling med ud på hockeybanen.
Før OL i Rom trænede den fynske litograf tirsdag og torsdag på Odense Stadion, mens han
hver weekend i sommeren 1960 tog motorcyklen og kørte til København for at deltage i fællestræningen. Han ville simpelt hen på det danske
hold. Og det kom han. Resultatmæssigt blev OLdeltagelsen ingen succes. Danmark sluttede som
nr. 13-16 i turneringen. Bent Kilde spillede i det
danske angreb mod de regerende olympiske
mestre fra Indien og mod Holland - men spillede ikke kampen mod New Zealand på grund
af et maveonde. Bent Kilde fik i alt otte landskampe fra 1960 til 1967.

I hockeysammenhæng er Danmark en lilleputnation, men til
De Olympiske Lege i Rom 1960 havde landsholdet kvalificeret sig. De danske hockeyspillere ser nærmere på Roms Stadio
dei Marmi (Marmor Stadion), hvor en del af den olympiske
hockeyturnering blev afviklet under OL 1960.

De danske hockeyspillere (forrest) står klar til at møde
Holland i den indledende pulje under De Olympiske
Lege i Rom 1960. Den odenseanske hockeyspiller Bent
Kilde ses som nr. to fra højre. Danmark tabte og var
dermed færdig ved OL.

Ved OL i Rom 1960 mødte de danske hockeyspillere (i
mørke trøjer) de seks-dobbelte og forsvarende olympiske
mestre fra Indien, og danskerne fik en lektion i hockey, da
inderne vandt 10-0. På det danske hold optrådte bl.a. odenseaneren Bent Kilde.

De danske hockeyspillere i deres røde træningsdragter slapper af under De Olympiske Lege i Rom 1960.

"Vi var også med til flaghejsningen i den olympiske
landsby i aftes, og pudsigt nok kom vi til at gå lige foran
inderne. Vi marcherede rundt et par gange. Inderne gik i
streng march med en skrækkelig kommandersergent ved
siden af sig. De behøvede ellers ikke at gøre indtryk på
os, vi ryster i bukserne på forhånd".
- Bent Kilde i Fyns Tidende 24.8.1960

De danske OL-deltagere fik også lejlighed til se lidt
nærmere på byen Rom under De Olympiske Lege i
1960. Her er det en dansk hockeyspiller, der nyder
udsigten fra af en broerne over Tiberen.

16

