
700 ikke
med til
Europeade
Endeligt deltagerloft på 6000

De allersidste for-
handlinger om antallet 
af deltagere i Europea-
den i Horsens den 21.-
25. juli skulle nu være 
på plads. Det betyder, 
at 700 af de tilmeldte 
deltagere ikke få mulig-
hed for at opleve den 
første Europeade i et 
nordisk land.

Mange tal har været nævnt i 
forbindelse med Europea-
den. I første omgang blev der 
indgået en kontrakt mellem 
værtsbyen Horsens og Euro-
peade-komiteen i Antwerpen 
om maksimalt 5000 deltagere.

Dengang var der i Horsens 
bekymring for, om så mange 
overhovedet ville tage den 
lange og dyre rejse til Dan-
mark.

Men bekymringerne blev 
hurtigt blæst væk, da tilmel-
dingerne begyndte at strøm-
me ind. Interessen for at kom-
me til Europeade i Horsens 
var overvældende. Så over-
vældende at det blev et pro-
blem.

Dels var Europeade-budget-
tet i Horsens kommune base-
ret på 5000 deltagere - og man 
var ikke indstillet på at øge 
udgifterne, og dels ville det 
blive næsten umuligt at holde 
de store opvisninger indenfor 
en rimelig tidsramme, hvis 
deltagerne samtidig skulle ha-
ve den fornødne tid til at vise 
deres kunnen.

Alligevel var Horsens kom-
mune indstillet på at sige ja og

velkommen til de 6700 delta-
gere, der havde tilmeldt sig. 
Kravet var dog, at Europea-
de-komiteen ville lade Hor-
sens få det fulde deltagerge-
byr for de 1700 deltagere, der 
lå ud over den oprindelige 
kontrakt. For de øvrige 5000 
deltagere får kommunen 70 
procent af gebyret.

Horsens kommune regnede i 
første omgang med, at denne 
aftale ville falde på plads. De 
tidsmæssige problemer om-
kring opvisningerne gjorde 
dog, at man fandt frem til en 
kompromis-model, der hed 
5845 deltagere. Samtidig blev 
opvisningstiden pr. gruppe 
skåret ned med et halvt minut 
til fire minutter.

Denne aftale er nu blevet 
reguleret, så Horsens kan 
vente i alt 6000 Europeade-
deltagere til sommer. 5850 
udenlandske deltagere fra 21 
forskellige lande samt ca. 150 
danske deltagere.

Samtidig med, at aftalen om 
deltagerantallet nu omsider 
er faldet endeligt på plads, kan 
Horsens kommune få afslut-
tet sin kontrakt om levering af 
mad til deltagerne. Den ven-
tes at være underskrevet in-
denfor en-to uger.

Den rekordstore deltagelse 
har gjort det nødvendt at ind-
drage endnu en skole til ind-
kvartering. Der bliver heref-
ter indkvartering og bespis-
ning på Højvangskolen, Bank-
agerskolen, Dagnæsskolen, 
Torsted skole, Stensballe sko-
le, Langmarkskolen og Midt-
byskolen. (-ann)
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