Runder 50 med
en uges fest
Horsens Firma Idræt holder jubilæum med masser af sport
En uge med sport og
fest. Det er den salut, Horsens Firma Idrt fyrer af,
når firmaidrætten fylder
50 år i ugen fra den 6. til
12. maj.
Horsens Firma Idrt benytter lejligheden til at give
alle byens borgere - ikke blot
folk, der dyrker firmaidræt i
forvejen - mulighed for at snuse til en lang række sportsgrene.
Kristi Himmelfartsdag kalder firmaidrtten således til
motionscykelløb, som fore&
fra klubhuset på Hattingvej
Id. 19.
Og søndag den 12. maj kan
alle interesserede deltage i et
familietræf, som finder sted
på kiubbens baner ved klubhuset mellem Id. 10 og 16. Her
bliver der mulighed for at prove kræfter med alt fra motion,
fodbold og forhindringsløb til
dart og bordtennis.
Medbring selv mad, så giver
vi noget at drikke til, lyder invitationen. Her kræves der
dog tilmelding, og det skal ske
til formanden for motionsudvalget, Per Petersen, senest i
morgen.
Samme dag fra Id. ,10 danner klubhuset ramme om et
såkaldt Mickey Mouse-stævne, som er en kort version af
dart, og samme sted fra Id. 10
til 16 er der mulighed for at få
sig et slag bordtennis.
Desuden inviterer jubilaren
til gangtest, hvor alle kan
testet deres kondital. Det foregår fra klubhuset onsdag kl.
19.

Lyn-billard
Det var de aktiviteter, hvor
alle kan vre med. Men dertil
kommer så en stribe af arrangementer for firmaidrttens
medlemmer.
Fra mandag til torsdag er
der tennisturnering på banerne ved klubhuset. Tirsdag er
der dyst i lyn-billard for par.
Og torsdag Id. 10 flojtes der op
til et håndboldstævne for
mixede hold og et fodboldstvne for fem-personers
hold.
Desuden kan alle interesserede overvre en opvisningskamp i tennis om torsdagen

Horsens Firma Idræt har fået sit eget logo i forbindelse med
jubilæet. Det er lavet af Per Jacobsen.
og en dyst søndag Id. 11 mellem det ældste og det yngste
medlem af bordtennisafdelingen.

Udstilling
Men ugen kommer også til
at bre præg af andet end
sportsaktiviteter.
Horsens Firma Idrt har
planlagt en plancheudstilling
om firmaidræt, og den vil være at se i rådhusets forhal fra
mandag d. 6. maj til onsdag d.
8. maj i rådhusets åbningstid.
Her kan man bade stifte
mere bekendtskab med firmaidrættens historie i Horsens og firmaidrtten på
landsplan.
I forhallen sælger firmaidrætten også sine
jubilæmsodergtiaf,
som Per Jacobsen har lavet til
foreningen i anledning
afjubilæet.
På selve jubilæumsdagen
fredag d. 10. maj er der recep-

tion i klubhuset fra Id. 11 til
14, og samme aften inviterer
Horsens Firma Idrt på
jubilæumsmiddag i Kilden.
Jubilæumsugen slutter også med et indslag, som hoer
til uden for sportens verden.
Det sker søndag Id. 19 med et
jubilæumsbingo i Kilden.

Glæder sig
Mogens Pedersen, der er
formand for jubilæumsudvalget under Horsens Firma
kan berette, at forberedelserne har varet i et helt hr.
- Det har vret lidt af en
kraftanstrengelse. Især de
sidste fire-fern måneder har
arbejdet presset på. Men vi er
rolige og fattede. Det hele
skulle være på plads, lyder
meldingen fra formanden.
- Vi glæder os til at se så
mange som muligt til arrangementerne, tiiføjer Mogens Pedersen, inden det gar los med
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