
Peter Hoffman og resten af HIC'erne kommer op mod
klassemodstandere pa hjemmebane i Nordic Cup.
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HORSENS - Det
stærkeste hold nogensinde i
horsensiansk basket-
ball.

Den konklusion er ikke
svr at drage, når man ser
pa, hvilke spillere
DM-guldvindere HIC stiller
med i Nordic Cup-turne-
ringen i Parkhallen den
26.-28. august.

Mikkel Langager er
hjemme pa sommerferie
fra Iona College i USA, og
han er med som "gæst" for
andet år i trk.

Thomas Jellesmark far
sin ilddåb efter skiftet fra
BMS, og endelig er canadi-
ske Craig Pedersen klar til
at tome ud for HIC efter
fern ar hos naboerne Hor-
sens BC.

Han er med, da det er
tilladt at bruge to

udIændinge i Nordic
Cup-sammenhæng.

Dertil kommer naturlig-
vis de fern startere fra hele
sidste sson.

Det drejer sig om ameri-
kaneren Peter Hoffman,
anfører Steffen Reinholt,

Claus Hansen, Carsten
Sø-rensen og Thomas Dyhr-
berg.

De otte nævnte ma reg-
nes som sikre folk i den ny
træner Steve Eberly's
trup.

Resten af HIC-flokken
ma derfor forsøge at over-
bevise den ny coach om, at
de hoer til pa de sidste 3-4
mandater til de tre kampe
mod Karcher, Lainers og
Njardvik.

Officielt i gar
HIC-formand Lennart

Jensen har arbejdet længe
pa at fa arrangementet til
Horsens, men forst i gar
fik han den officielle
bekræftelse fra Danmarks
Basketball Forbund.

- Jeg er forbayset over,
at vi kan fa lov at arrange-
re så stort et internatio-
nalt arrangement, når
DM-finalerne ikke ma af-
vikles i Parkhallen.

- Forbundet regner ikke
med, at der kommer
mange tilskuere, og derfor
har vi Met lov at afvikle det
her, forklarer Lennart
Jensen.

Et dilemma
- Det kan udvikle sig ti]

lidt af et dilemma for os.
Kommer der mange men-
nesker - og det vil sige om-
kring 1500 - til kampene,
far vi ikke lov at arrangere
noget lignende, for Park-
hallen bliver udvidet.

- Det skal dog ikke vre
en opfordring til folk om at
blive hjemme. Vi er meget
glade for at spille pa egen
grund, og vi opfordrer vo-
res trofaste publikum til at
state os - vi far brug for
det, fastslår Lennart Jen-
sen.

HIC starter forsalget 14
dage for turneringen, hvor
der vil blive mulighed for
at lobe partoutkort til ra-
bat-pris gldende for alle
seks kampe.

Stevnsgade med
Et andet dansk hold, po-

kalvinderne fra Stevnsga-
de, er også med i Nordic
Cup. De spiller deres indle-
dende pulje i Finland, hvor
modstanderne bliver det
lokale mandskab Kuovola,
Bonus fra Letland og esti-
ske Baltika.
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