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Horsens kræmmermarked
Årets kræmmermarked forløb over al forventning, og der blev et super flot overskud til hver
af de 8 deltagende klubber på kr. 51.487,43.
Næste års marked afholdes som vanlig i uge 30, og denne gang falder det på datoerne 29. –
30. juli 2017, med bankospil om fredagen den 28. juli med gevinster for over kr. 80.000
Billeder fra dette års marked kan ses her:
https://www.facebook.com/Sporthorsens/photos/ms.c.eJxF0smRw1AIBNCMptiX~;BMbqRH4~_qppw5eZJDSjMq0qhP94oN3Y
XYo~_SCJA~_oFjhHSBBYk4EKYS7itNSQBfhxqAasFoQA76~;RX3XggDmB2gtH6LJQ1cRypG9Jeod1Pu~;KAECSs~;mIRdQnGtpR5MQi
9hk7jzy~;rdI~;vAcYvZ3lLhSOR1ZAFij6sSjEh88LwMgA6eQx~;Q3g~;Vou9i5HKQANtHbvWBG7EZ0RsxvOnzJ1hwLBa1i3XIwHVEoIP2
uE4a8H~;a0Xuu.bps.a.1025516684241307.1073741836.303767006416282/1026376877488621/?type=3&theater

I kan altid følge Horsens kræmmermarked på vores hjemmeside: horsens-marked.dk samt
på vores Facebook side på @horsenskraemmermarked
Nyt tiltag i år 2017
Vi vil til næste års marked, sætte mere fokus på
Smådyrkræmmer området. Vi i Sport Horsens forventer
dermed at få plads til et stort sportsområde hvor vi håber at
nogle af jer medlemsklubber vil komme og vise netop jeres
sport frem. Vi håber på at udarbejde et særskilt program over
hele Smådyrsområdet, således at der kommer mange flere
Smådyrskræmmere, at der kommer mange forskellige sports
klubber og viser deres sportsdiciplin – og som gæsterne til
markedet kan prøve kræfter med - og endelig at der kommer flere børn til området,
grundet fokus på leg, kræmmerboder & sport.
Hvis I allerede nu tænker at det er noget for jeres sportsklub, så send endelig en mail på
mail@sporthorsens.dk.

Horsens Idrætsarkiv – byens sportsmuseum
Igen i år har mange fundet vej til Horsens Idrætsarkivs lokaler hos
industrimuseet på Gasvej. Ved udgangen af oktober lå besøgstallet på 1683,
hvilket er godt 100 mere end i de første ti måneder i rekordåret 2015.
Siden 1995 har Sport Horsens drevet idrætsarkivet ved hjælp af gamle
idrætsfolk, som på frivillig basis holder arkivet åbent for publikum ni timer om
ugen: tirsdag 9-15 og søndag 11-14.
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I øjeblikket er seks frivillige tilknyttet arkivet, og de er alle samlet tirsdag formiddag, hvor
der arbejdes i arkivet med arkivering af billeder og af indleverede ting. Vagterne tirsdag
eftermiddag og søndag går på skift mellem de frivillige.
For at kunne opretholde og gerne udvikle byens sportsmuseum, ser idrætsarkivet gerne, at
der tilknyttes yderlig et par frivillige. Interesserede kan henvende sig i arkivet tirsdag
formiddag. Adressen er Gasvej 21, 1. sal, 8700 Horsens.
Se meget mere her: http://sporthorsens.dk/f/idraetsarkivet/horsens-idraetsarkiv---byenesportsmuseum.pdf

Sport Horsens – Junior Sport
Vores nye projekt er kommet rigtig godt fra start. Formålet er at få unge fra 1. & 2. klasse til
at afprøve nogle nye sportsgrene, og som endda ligger tæt på deres egen bopæl.
Denne sæson har vi været i
Dagnæs, Højvang & Bankager.
Der var 15 deltagere med i
forløbet der alle fik prøvet
kræfter med 6 sportsgrene beliggende i deres lokalområde.
De 6 events besøg var i følgende medlemsklubber: Dagnæs Gymnastik – Spring/Airtrack,
Horsens Håndbold Klub, Horsens Squash Klub, Horsens KFUM Bordtennis klub, Horsens
Volleyball Club & Horsens Badminton Klub.
Vi er allerede i gang med at planlægge vores næste sæson, da vi med den positive kritik fra
både deltagere, klubber og forældre, har valgt at forsætte med projektet.
Vi udvider i sæson forår 2017 til også at omfatte området Hatting & Torsted, samt vi
forsætter i Dagnæs, Højvang & Bankager.
Forløbet forventes at blive afholdt i månederne marts, april og maj og vil igen have 1. & 2.
klasser som målgruppe.
Mere info om køb af billetter, event start mm, kan ses på vores hemmeside, Facebook side,
dagspressen samt på de pågældende skolers Forældreintra.

Repræsentantskabsmøde
Vi afholder som altid i Sport Horsens vores repræsentantskabsmøde i marts måned.
Loungen i Forum Horsens er reserveret, så sæt derfor allerede nu kryds den 14. marts 2017.
Mød op og repræsenter din klub og få mere indflydelse på din sportslige hverdag.
Indbydelse & tilmeldingsinfo følger.
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Sport Horsens og Facebook
Vi vil gerne i Sport Horsens, hvis din klub vil linke til vores hjemmeside
www.sporthorsens.dk, samt at vores tilbud fremgår at jeres hjemmeside.
Husk at det er GRATIS for alle medlemsklubbernes medlemmer at benytte sig af vores
professionelle lægeklinik beliggende Langmarksvej 61, 1. sal, inde ved Casa Arena.
Giv os gerne et like på Facebook @sporthorsens, så I hele tiden er
opdateret på nyt herfra.
Husk at Sport Horsens er til for alle vores medlemsklubber, så har I
spændende event, tiltag, arrangementer, vigtig info eller andet, så skriv endelig en mail til
mail@sporthorsens.dk, så lægger vi der meget gerne op på vores hjemmeside og Facebook
side. Send gerne billeder med.
I kan altid følge os på www.sporthorsens.dk & @sporthorsens
Se mange flere Sport Horsens fordele for dig og din klub her: link til folder

Broen
Har din klub unge i alderen 6-18 år, der er socialt udsatte, er det muligt at ansøge om klub
kontingent via broen. I kan få mere info ved Hans Søgaard, tlf. 75 64 68 00 samt ansøge om
tilskud her: http://broen-danmark.dk/horsens/ansoegningsskema-broen-horsens/
Se meget mere om Broen og deres arbejde her: http://broen-danmark.dk/horsens/

Bettina Sparvath afgår som formand i Sport Horsens
Bettina har i oktober måned 2016 valgt at stoppe som formand for Sport Horsens. Dette
skyldes personlige og arbejdsmæssige grunde.
Vi er i Sport Horsens kede af Bettinas Sparvaths beslutning, men acceptere den selvfølgelig
fuldt ud og har i stedet konstitueret Line Læsøe som formand samt konstitueret Bjørn Ravn
som Næstformand for bestyrelsen i Sport Horsens frem til Repræsentantskabsmødet den
14. marts 2017.

Medlemsfaktura
Medlemsfaktura vil fremadrettet blive fremsendt til alle vore medlemsklubber så snart der
foreligger medlemstal fra Horsens Kommune, DGI mm. Som hovedregel vil
medlemskontingenter blive udsendt i april/maj måned, og ikke som hidtil sidst på året.
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Idrætsklinikken
Vi har flyttet vores praksis hen til en anden lokation på
Langmarksvej, så vi nu findes på Langmarksvej nr. 61, 1.
sal. Klinikkens åbningstid er forsat fra kl. 15.50 – 16.50
hver mandag.
Telefon tid: mandag kl. 10.00 – 12.00, samt kl. 15.00 –
17.00 og igen om torsdagen kl. 10.00 – 12.00 på telefon
nr. 51 68 68 20
Vigtigt at der via telefonen reserveres en tid til vores
læger & eller fysioterapeuter, før man dukker op.
Artikel fra horsens Folkeblad: http://sporthorsens.dk/f/klinikken/idr-klinik-okt-16.pdf

Opdatering af vores Klubdatabase
I vil snarest modtage en mail fra Sport Horsens vedrørende vores klub database. Vi
vil sikre os, at vi har de rette klub kontakter til alle jer medlemsklubber. Dette til
venlig orientering. Mail følger snarest til alle klubformænd.

Idrætspriser – nominer en kandidat
Så er det tid til at indstille og nominere kandidater til Årets Idrætspriser. I indstiller ved at
sende en mail til mail@sporthorsens.dk – husk at skrive klub referancer & begrundelse for
nomineringen.
Vi har som vanlig følgende priser der kan indstilles til;
1) Advodan Prisen - Årets Idrætsnavn i Horsens – tildeles for store sports præstationer i
indeværende år
2) Horsens Folkeblads Idrætslederpris – tildeles en leder der har gjort noget ekstra for sin
klub i indeværende år

Juleferie i uge 52 & uge 1
Idrætsklinikken har sidste åbningsdag i klinikken inden jul den 19. december 2016.
Vi er tilbage igen mandag den 09. januar og telefonen åbner op igen torsdag den 04. januar
2017 kl. 10.00 – 12.00
Sport Horsens holder også juleferie og har sidste kontor dag tirsdag den 20.12.2016 og er
klar på kontoret i det nye år fra onsdag den 04. januar 2017.
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