Juni 2017

Sommer nyt fra Sport Horsens
Horsens Kræmmermarked
Årets kræmmermarked afholdes som vanlig i uge 30, og denne gang falder det på datoerne
Lørdag den 29. & søndag den 30. juli 2017
med bankospil om fredagen den 28. juli 2017
I kan altid følge Horsens Kræmmermarked på
 www.horsens-marked.dk
 @horsenskraemmermarked
Nyt tiltag i år 2017
Vi vil til dette års marked sætte mere fokus på Smådyrkræmmer området.
Ligeledes har Sport Horsens et ønske om, at der i dette
område også bliver plads til et stort sportsområde hvor I
som medlemsklubber har mulighed for at komme og vise
netop jeres sport frem.
Der arbejdes på at udarbejde et særskilt program over hele
Smådyrsområdet, således at der;
 kommer mange flere Smådyrskræmmere
 kommer forskellige sports klubber og viser deres sportsdiciplin – og som gæsterne til
markedet kan prøve kræfter med
 kommer flere børn til området
Så med mere fokus på leg, børnekræmmermarked & sport håber vi, at dette område bliver
en større del af selve Horsens Kræmmermarked.
Men vi mangler dig og din klub….så hvis I tænker at det er noget for jeres sportsklub, så
send endelig en mail på mail@sporthorsens.dk.

Horsens Idrætsarkiv – byens sportsmuseum
Som medlem af Sport Horsens er Jeres klub med til at drive idrætsarkivet, som har til huse
hos Industrimuseet på adressen Gasvej 21, 1. sal.
Idrætsarkivet blev i 1995 oprettet med det formål, at synliggøre idrættens historie i Horsens
og omegn. Det er i mange henseender lykkedes bl.a. gennem udstillinger og artikler.
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Alligevel høres jævnligt, at der ude i klubberne er mange, som
ikke har kendskab til idrætsarkivets eksistens. Omtalen her kan
måske hjælpe kendskabet lidt på vej.
Gennem årene er der indleveret rigtig mange effekter til
arkivets samling, som i dag må betragtes værende unik. Her
findes foreningspapirer, regnskaber, protokoller,
medlemsblade, avisudklip, billeder, scrapbøger, rekvisitter og
præmier m.m.
I arkivets lokaler fremvises en kombination af skiftende og
permanente udstillinger. Af nyere plancheudstillinger kan ses én
om hammerkasteren August Olsen, som den 19. august for 100
år siden blev Horsens
første Danmarksmester, og én om byens største fodboldnavn,
Bent Schmidt Hansen, som
for 50 år siden blev hædret med Ceres Pokalen.
Idrætsarkivet har ferielukket i juli, men kan resten af året besøges tirsdage 9-15 og søndage
11-14. Gruppebesøg udenfor åbningstiderne kan aftales.
Link til idrætsarkivets hjemmeside: http://horsensidraetsarkiv.dk/

Sport Horsens – Junior Sport
Vores nye projekt har nu 2 sæsoner bag sig, og begge til meget stor glæde for de
deltagende unge fra 1. & 2. klasse. De får over en periode på 6 uger lov til at prøve kræfter
med 6 forskellige sportsgrene - og ofte helt nye for dem.
Den første sæson blev det
afholdt i skoleområdet
Dagnæs, Højvangen &
Bankager. I denne sæson har
vi udvidet til også at køre i
Hatting & Torsted.
Der har været knap 20 deltagere med i forløbet i alle 3 events, hvilket har fungeret rigtig
godt for både deltagerne, samt de deltagende klubber.
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Disse 6 medlemsklubber blev besøgt i denne sæson:
Hatting & Torsted
Dagnæs, Højvang & Bankager
Horsens Golfklub
Horsens Svømmeklub
Torsted Håndbold Klub
Stars and strikes
Østjysk Klatreklub
Horsens Orienteringsklub
Hatting IF, Badminton
Sydbyens Tennisklub
Horsens Rideklub
Horsens Golfklub
Horsens Judoklub
Horsens Rideklub
Vi er allerede nu i gang med at planlægge vores næste sæson, sæson efterår 2017, som
kommer til at køre i de 2 ovenstående områder igen, for helt samme målgruppe for 1. & 2.
klasse trin.
Herudover så udvider vi med 2 nye områder der begge kommer til at køre for 4. & 5.
klassetrin. Dette bliver for skole områderne
 Skt. IB skole & Hulvej skole
 De 3 byskoler – Søndermark, Fussingvej & Kildegade
Mere info om køb af billetter, event start (forventes at køre i oktober/november) mm., kan
ses på vores hjemmeside, Facebook side, dagspressen samt på de pågældende skolers
Forældreintra.

Sport & Sparetime - 2. september 2017
Kom ned på strøget den 2. september 2017 og vis din klub og sport frem. Her samles rigtig
mange forskellige sportsklubber til en skøn dag med mange forskellige aktiviteter rundt om
på strøget.
Vi håber du og din klub er tilmeldt dette event – ellers tag kontakt til
 Anders Helledi fra Horsens Kommune; Mail: anoh@horsens.dk - tlf.7629 2305

Move for life - 4. & 5. november 2017
Som en del af at Aarhus er Kulturhovedstad 2017, så er der mange forskellige arrangementer rundt
om i hele Regionen. Et af disse tiltag kan dig og din klub blive en del af – nemlig Move for Life der
foregår i hele regionen.
Her i Horsens Kommune er der fokus på lys og bevægelse. Dette kommer primært til at finde sted i
midtbyen samt de 5 byer der er bevilliget til at få en multihal. De 5 multihaller opføres i: Stensballe,
Egebjerg, Lund, Hovedgård & Østbirk. Herudover samt Torsted & Brædstrup hallerne
Der er lagt op til, at det kommer til at foregå som en karavane imellem de forskellige 7
haller, hvor der fragtes forskellige sportsgrene rundt imellem dem. Samtidig vil hver hal
være vært for et deres helt eget program.
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Eventen afvikles fra kl. 12.00 lørdag den 4. november 2017 og helt frem til søndag den 5.
november kl. 12.00.
Har du og din klub ønske om mere viden om eventen, så tag kontakt til
 Henrik Koch fra Horsens Kommune; Mail: hkra@horsens.dk – tlf. 76292318

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.
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 det 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.
Mere info herom – kontakt
Hans Søgaard, tlf. 75 64 68 00
eller ansøg 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/
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Idrætsklinikken
Vores meget enestående og unikke tilbud om gratis behandlinger/konsultationer ved vores
super dygtige sports læger & fysioterapeuter køre fortsat og drives fra;
Langmarksvej nr. 61, 1. sal
Klinikkens åbningstid er fortsat
Mandag i tidsrummet kl. 15.50 – 16.50
HUSK dog, at der skal bestilles tid inden.
Tidsbestilling foregår telefonisk på;
Tlf.nr. 51 68 68 20

i tidsrummet
Mandag kl. 10.00 – 12.00 og kl. 15.00 – 17.00
Torsdag kl. 10.00 - 12.00

Sommerferie
Idrætsklinikken har sidste åbningsdag i klinikken inden sommerferien
 mandag den 19. juni 2017
Vi er tilbage igen
 mandag den 14. august 2017
Der kan bestilles tid pr. telefon fra torsdag den 10. august 2017 kl. 10.00 – 12.00
Sport Horsens’ kontor holder også sommerferie.
 Kontoret har lukket i ugerne 26 & 27 samt igen i ugerne 31 & 32

SKØN SOMMER TIL ALLE
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