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Sommernyt fra Sport Horsens
Sporten i fokus
Så er der for alvor sat fokus på sporten i Horsens Kommune! Med det nye Kultur- og
Civilsamfundsudvalg anno 2018, har vi fået nogle kræfter, der virkelig prioriterer sporten og
idrætten. Vi i Sport Horsens har været med fra start og har fået en super god dialog med
det nye team. Vi ved, at begejstringen er gensidig, da udvalget er meget imponeret og
taknemmelig over, den store medlemsskare vi repræsenterer på hele 86 % indenfor
organiseret idræt i Horsens Kommune. Vi står derfor rigtig stærkt som et talerør mellem
Jer som klub og Horsens Kommune.
Sport Horsens har et meget stort ønske om at have fingeren på pulsen ude i Jeres klubber,
hvad der rører sig af tanker og tiltag. Så kom endelig altid til os med input - vi kan kun vide,
hvad der sker, hvis I fortæller os det. Har I nye ideer, så giv endelig lyd - vi tager det hele til
os. Sammen står vi rigtig stærkt, og vi kan nå meget langt ved fælles kræfter.
I kan altid følge med på vores Facebook side om det sidste nye. Qua den gode dialog med
Kultur- og Civilsamfundsudvalget, så har vi for alvor fået foden indenfor. Dette kommer i
den grad Jer som medlemsklub til gode, da vi løbende kan orienterer Jer om nye tiltag og
tanker før de realiseres.
Husk; vi er her for Jer.

Frivillig Fredag
Er et helt nyt tiltag fra Horsens Kommune, der anerkender det store frivillige arbejde, som
udspringer af Sund By projektet. Dette er et landsdækkende projekt, hvor der primært
arbejdes med sociale foreninger. Her i Horsens Kommune inddrages der også andre frivillige
foreninger/organisationer – herunder fritid & idræt.
Arrangementet afholdes den 28. september 2018 fra kl. 13-17 i Insero Atrium i Forum
Horsens, invitationen hertil er udsendt af Horsens Kommune den 16. juni 2018 til jer alle.
Har I tid & lyst til at præsenterer Jeres klub, så kontakt borgerkonsulent Jesper Nielsen fra
Sund By på mail; jesper.nielsen@horsens.dk

Horsens som visions kommune
Fra efteråret anno 2018 kommer der endnu mere fokus på sporten, idet DGI & DIF har
udpeget Horsens som visions-kommune under projektet ”Bevæg dig for livet”. Forløbet
strækker sig over 5 år, og vil i Horsens Kommune have fokus på at få flere til at dyrke idræt
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og motion. Dette bl.a. ved at der udvikles faciliteter, der giver lyst til bevægelse både
indendørs og udendørs.
Projektet medfører, at der hvert år kommer et tilskud på kr. 250.000 til aktiviteter i Horsens
Kommune – det kan kun blive spændende og vi glæder os!

Horsens Kræmmermarked
Årets kræmmermarked afholdes som vanlig i uge 30, og denne gang falder det på datoerne
Lørdag den 28. & søndag den 29. juli 2018
med bankospil om fredagen den 27. juli 2018
I kan altid følge Horsens Kræmmermarked på
 www.horsens-marked.dk
 @horsenskraemmermarked

Sport Horsens – Junior Sport
Det er så fedt som I medlemsklubber er klar til at tage imod vores deltagere på de
forskellige Junior
Sport forløb. Vi
afvikler snart sæson
5, og har
efterhånden fundet
et super set-up, så
det hele bare kører.
Kunne Du og Din klub godt tænke sig at være vært for en enkelt event, så meld endelig
retur til os. Målgruppen er primært 1. & 2. klasserne. Er I i tvivl om hvad forløbet går ud på
– så tag endelig kontakt til os.
Håbet er stadig at nå rundt til hele Horsens Kommune, men vi har nogle udfordringer med
at finde frivillige rundt om i byerne, der kan følge med deltagerne rundt. Er du ildsjæl, eller
kender du en, så kontakt os endelig. Vi er klar med hele set-uppet og arrangerer gerne det
hele med deltagere og klubberne, så jeres børn i området kan få prøvet kræfter med en
masse nye sportsgrene.
Vi er allerede nu i gang med at planlægge vores næste sæson, sæson efterår 2018. Her
kommer vi forbi distrikt områderne Torsted, Hatting, Dagnæs, Højvang & Bankager, for
deltager på 1. & 2. klasse trin.
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Sport & Sparetime - 1. september 2018
Sæt allerede nu et stort kryds denne dag. Kom ned på strøget den 1. september 2018 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. Tilmeldingsfristen er den 19. juli
2018 via Fritidsportalen – Horsens Kommune har udsendt info den 16. juni 2018 til jer alle.
Håber vi ses 

Sport Horsens og Facebook
Som altid vil vi 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 events, 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. 18.00 – 19.00

Sommerferie
Idrætsklinikken har sidste åbningsdag i klinikken inden sommerferien
 mandag den 25. juni 2018
Vi er tilbage igen
 mandag den 13. august 2018
Der kan bestilles tid pr. telefon fra torsdag den 9. august 2018 kl. 18.00 – 19.00
Sport Horsens’ kontor holder også sommerferie.
 Kontoret har lukket i ugerne 27 samt igen i ugerne 31 & 32

SKØN SOMMER TIL ALLE
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