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Vinter nyt fra Sport Horsens
Horsens Kræmmermarked
Årets kræmmermarked var for engang skyld forgyldt af vejrguderne, og solen stod højt,
måske endda lidt for højt…. Overskuddet blev dog meget flot, da hver klub endte med at få
udbetalt kr. 29.777,53 for deres hjælp før, under og efter dette års
marked. Stor tak til alle årets hjælpeklubber.
Næste års marked afholdes som vanlig i uge 30, og denne gang falder
det på datoerne
27. – 28. juli 2019
med bankospil om fredagen den 26. juli 2019
I kan altid følge Horsens Kræmmermarked på
www.horsens-marked.dk
eller
Facebook-siden @horsenskraemmermarked

Horsens Idrætsarkiv - søger et par frivillige
Siden oprettelsen i 1995 har idrætsarkivet været en del af Sport Horsens aktiviteter. Gennem de
forløbne 23 år har i alt 23 frivillige været med til at holde arkivet kørende. I øjeblikket er fem mand
beskæftiget i arkivet, og det er lige i underkanten.
 Hvis der i medlemsklubberne findes et par personer, som
vil være med til at gøre en indsats for at bevare byens
idrætshistorie, vil det være meget fint.
Arkivets frivillige er samlet hver tirsdag formiddag fra kl. 9-12,
og skiftes til, at tage vagter tirsdage kl. 12-15 og søndage kl. 1114. Flere frivillige vil betyde færre vagter. Der er ingen vagter i
juli og sidste halvdel af december.
Interesserede kan forhøre sig hos Gunner Lindbæk Knudsen (telefon 61 70 25 49) eller ved
fremmøde i idrætsarkivet Gasvej 21 (hos industrimuseet) tirsdage kl. 9-12.
Nyt: Her fra sommeren 2018 har to tredjedele af idrætsarkivets udstillingslokaler været åbne for
besøgende alle dage i industrimuseet åbningstid.
Resterende del af udstillingen og biblioteket er fortsat kun åben, når idrætsarkivets frivillige er til
stede i den oprindelige åbningstid - tirsdag kl. 12-15 og søndag kl. 11-14.
Mere om idrætsarkivet på arkivets hjemmeside: http://horsensidraetsarkiv.dk/
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Repræsentantskabsmøde
Vi afholder som altid i Sport Horsens vores årlige Repræsentantskabsmøde i marts måned.
Så sæt derfor allerede nu X
Tirsdag den 19. marts 2019 – fra kl. 19.00
Mød op og repræsenter din klub og få mere indflydelse på din sportslige hverdag.
Indbydelse, sted & tilmeldingsinfo følger i det nye år.

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.
Giv os gerne et like på Facebook @sporthorsens, så I hele tiden er
opdateret på nyt herfra. Dette gælder både Jer som klub, bestyrelse
samt Jeres medlemmer.
Husk at Sport Horsens er til for alle vores medlemsklubber, så har I spændende event,
tiltag, arrangementer, flotte præstationer, 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

Broen
Har din klub unge i alderen 6-18 år, der er socialt udsatte, er det muligt at ansøge om klub
kontingent via broen – gælder for børn i hele Horsens Kommune.
Mere info herom – kontakt
Gitte Holgaard, tlf. 27822477
eller ansøg om tilskud her:
https://broen-danmark.dk/horsens/ansoegningsskema-broen-horsens/
Se meget mere om Broen og deres arbejde her:
http://broen-danmark.dk/horsens/
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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 referencer & begrundelse for
nomineringen. Find indstillingsskema på Sport Horsens hjemmeside eller Facebook side.
Vi har som vanlig følgende priser der kan indstilles til;
1) Sydbank Prisen – Årets klub/forening i Horsens
2) PwC Prisen – Årets talent i Horsens
3) Advokatgruppen Prisen – Årets Idrætsnavn/årets idrætspræstation i Horsens
4) Horsens Folkeblads Idrætslederpris
5) Sport Horsens legater til Unge ledere under 18 år (3 stk.)
Deadline for indstillinger er: søndag den 13. januar 2019
Idrætsprisen finder sted i Insero Atrium, Forum Horsens, tirsdag den 29. januar 2019

Sinnerup Horsens
Vi vil gerne minde Jer om den samarbejdsaftale der er lavet i samarbejde med Sinnerup
Horsens. Den er indgået med tanke på at gøre det billigere at indkøbe klubgaver,
jubilæumsgaver eller nyt til klubben. Der er indgået en rabataftale på 20% på ikke nedsatte
varer, og for større indkøb kan der laves specialaftale. Det er alle klubformænd der har
mulighed for at stå for disse indkøb, så det skal foretages ad denne vej.
Der skal ALTID tages kontakt til Trine Th. Rasmussen på en af følgende måder;
Mail: trr@sinnerup.com
Tlf.: 20 57 57 52
Eller mød op i butikken, Jessensgade 7, Horsens

Idrætsklinikken
Idrætsklinikken er forsat at finde på:
Langmarksvej nr. 61, 1. sal
Klinikkens åbningstid er forsat:
Mandag i tidsrummet kl. 15.50 – 16.50
HUSK dog, at der skal bestilles tid inden.
Tidsbestilling foregår i tidsrummet: Mandag kl. 10.00 – 12.00 og kl. 15.00 – 17.00
Torsdag kl. 18.00 - 19.00
Telefonisk tidsbestilling på
Tlf.nr. 51 68 68 20
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Juleferie for Idrætsklinik & Kontor
Idrætsklinikken har sidste åbningsdag i klinikken inden jul den 17. december 2018.
Vi er tilbage igen mandag den 7. januar 2019, der kan bestilles tid pr. telefon fra torsdag
den 4. januar 2019 kl. 18.00 – 19.00. Herefter kører alt normalt igen.
Sport Horsens’ kontor holder også juleferie. Kontoret har lukket fra onsdag den 19.decmber
2018 til og med onsdag den 3. januar 2019 – begge dage inkl.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
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