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Vinter nyt fra Sport Horsens
Horsens Kræmmermarked – uge 30 2017
Årets kræmmermarked gav et fint overskud, set i forhold til at det var
en meget regnfuld weekend. Alle de 8 deltagene klubber har hver
modtaget et beløb på kr. 23.898,11. Tusind tak for alle klubbers flotte
indsats.
I kan altid følge Horsens Kræmmermarked på
 www.horsens-marked.dk
 @horsenskraemmermarked
Vi glæder os til weekenden i uge 30 2018

Sport Horsens – Junior Sport
Vi har nu for 3. sæson afviklet Sport Horsens – Junior Sport.
For 1. & 2. klasser på skolerne, Dagnæs, Højvang, Bankager & Østerhåb. & for 4- & 5. klasse
på Byskolen, Sct. Ibs skole & Hulvej.
Alle fik over en periode på 6 uger lov til at prøve
kræfter med 6 forskellige sportsgrene - og ofte
helt nye for dem.
De enkelte forløb blev alle afviklet med stor succes for både deltagere, forældre der fulgte
med på sidelinien og ikke mindst de deltagene event foreninger. Der er afholdt event i
følgende foreninger:
Torsted Gymnastikforening
Østjysk Klatreklub
Hatting IF, Badminton
Horsens Badminton Klub
Horsens Judo Klub
Horsens Squash Klub
Stars and Strikes
Horsens KFUM Bordtennis
Horsens Svømmeklub
Bokseklubben VITUS
Simpel Defense
Horsens Volleyball Club
Horsens Stallions
Horsens Rideklub
Arirang Taekwon Dojang
Horsens Skyttekreds
Horsens Muay Thai
Brydeklubben Hermod
Sønderbro Floorball Klub
Vi er hele tiden på udkig efter nye idrætsgrene og samarbejdes foreninger, så kunne dette
have jeres interesse at være deltager i foråret 2018, høre vi rigtig gerne fra Jer.
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Move For Life - 4. & 5. november 2017
Eventen blev afholdt i følgende 4 haller – Egebjerg, Brædstrup, Østbirk
samt Torsted. Alle 4 steder med stor succes og rigtig flot fremmøde.
Enkelte events kørte rundt blandt alle hallerne som en karavane, mens de
enkelte haller selv havde stået for de resterende events.

Horsens kommunalvalg 21.11.2017
I forbindelse med det netop afholdte kommunevalg, afholdte DGI & Sport Horsens i
fælleskab en paneldebat den 7. november 2017. Stor tak til alle de fremmødte fra
foreningerne, der gjorde politikkerne opmærksomme på sporten og foreningslivet i Horsens
Kommune.
DIF har i oktober udarbejdet en stor undersøgelse af alle landets kommuner hvor de har
taget pulsen på foreningslivet. Horsens Kommune blev placeret som nr. 73 ud af landets i
alt 96 kommuner. Det giver stof til eftertanke!
Vi i Sport Horsens er klar til at tage fat i det nye kulturudvalg, for en positiv dialog, så vi kan
få sat mere fokus på alle vores foreninger, og få sporten og bredde idrætten til at blomstre i
Horsens Kommune.

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 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

Idrætspris anno 2017
Så er det atter tid til at hædre alle Kommunes store sportspræstationer. Idrætsprisen anno
2017 afholdes:
Tirsdag den 30. januar 2018 i Forum Horsens.
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Sport Horsens uddeler igen i år 4 priser. Se særskilt info herom som er vedlagt dette
vinternyt.
Der kan indstilles kandidater til de enkelte priser fra den 14.12.2017 og frem til den
12.01.2018. Vinderne offentligøres til Idrætsprisen den 30. januar 2018.

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

Sæt kryds
Sæt gerne allerede nu kryds ved dag den 20.03.2018, hvor vi afholder
Repræsentantskabsmøde i Sport Horsens. Nærmere info følger i det nye år
Til info kan vi oplyse at der den 17.01.2018 afholdes Folkeoplysningsvalg.

Juleferie
Idrætsklinikken har sidste åbningsdag i klinikken inden juleferien
 mandag den 18. december 2017
Vi er tilbage igen
 mandag den 8. januar 2018
Der kan bestilles tid pr. telefon fra torsdag den 4. januar 2018 kl. 18.00 – 19.00
Sport Horsens’ kontor holder også juleferie.
 Kontoret har lukket fra den 20. december og frem til og med den
3. januar 2018

Glædelig jul og godt nytår.
Vi takker for samarbejde i det forgangene år, og ser frem til 2018.
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