
Horsens IC's gulddrenge jubler efter sejren i aftes, der gav det danske mesterskab. Fra
venstre formand Lennart Jensen, manager Ib Johansen, Steffen Reinholt, Peter Hoff-
mann, Carsten Sorensen, Soren Pedersen, Claus Hansen, Thomas Dyhrberg, Mikael
Norgaard, Tim Larsen og Bendix Henningsen. Bag spillerne tra?ner Chuck Speidel og
Tim Sailiers.

GULD-REIN
HIC vandt DM-guld
for anden gang
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ARHUS - Guld-drengene fra HIC
gjorde det igen. 1 aftes genvandt de
det danske mesterskab i basketball
fra 1992 ved at besejre Stevnsgade
med 55-52 i Arhus Stadionhal.

I den forste kamp i KB-hallen i sondags
havde Horsens' gulddrenge taget det fOr-
ste stik ved at vinde 91-72, og i aftes tog de
guldet hjem mere pa fight end sprudlende
spil.

Men det nerveprgede spil og den lave
score blev overstralet of medaljerne og po-
kalen, som HIC-formand Lennart Jensen
knugede ind til sig.

Lille Claus Hansen blev en slags match-
vinder for HIC. Han blev topscorer med
15 points og lavede fire trepointsscoringer
pa fern forsog. I modswtning til finalen i
1992, hvor han sad uden for i de sidste
afgorende minutter., viste han i aftes sit
vrd for holdet.

- Guldmedalje er mere Nrrd for mig
denne gang, jublede han efter sejren.

Borgmester-ros
Der var fest pa radhuset i Horsens sent

i aftes, hvor borgmester Vagn Ry Nielsen
var ywrt.

- Horsens er pa alles lwber i kraft of jer
herlige gutter, og publikum var euforiske.
Vi fik sprukne stemmer, mens Steffen fik
en sprwkket sagde han til spillerne
og hentydede til anforer Steffen Reinholts
skade, der sendte ham en tur pa bwnken i
2. halvleg og pa skadestuen efter kampen.

SIDE 11-12 HIC-anforer Steffen Reinholt nfiede at smage champagnen for han blev kart p.4 skade-
stuen for at blive syet i underlwben.
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