Handicap-stævne
hænger i tynd tråd
Deltagerne svigter og okonomien strammer til
Det internationale
idrætsstævne for handicappede i anledning
af købstadsjubilæet i
Horsens hænger i en
tynd tråd, og stævnets
endelige skæbne bliver
beseglet pa et
altafgørende mode mellem
ar-rangørerne i eftermiddag.
Stvnet er planlagt til at
finde sted i dagene fra den 27.
til den 31. maj i år, og det skal
omfatte en lang række sportsgrene såsom kørestolsbasket.
Arrangørerne havde i første
omgang håbet på et sted mellem 2000 og 4000 deltagere.
Men ind til nu er der kun kommet godt 400 tilmeldinger, og
dermed vakler grundlaget for
stvnet.
- Jeg håber stadig, at vi kan
gennemføre arrangementet
med 600-700 deltagere. Men
det ser usikkert ud, indrøm

Idrætsfoenig(DHF)rsenog

mer Jens Jon Karlsson, Horsens, der er nstformand i De
Handicappedes
Omegn og med til at arrangere stvnet.

Penge-problemer
Desuden må arrangørerne
slås med økonomiske problemer. Horsens kommune har
skåret sin underskudsgaranti
ned fra 100.000 til 70.000 kr.,
og desuden har det ikke vret
muligt at få så mange penge
ind fra sponsorerne som forventet.
Arrangørerne havde kalkuleret med en indtgt på over
500.000 kr. ved salg af reklameplads på ryggene af de træningsdragter, som de vil slge
til deltagerne i stvnet. Prisen skulle vre 250 kr. per
ryg.
Men den reklamemand,
som styregruppen havde Met
til at skaffe tilsagnene fra
sponsorerne, har tilkendegi-

vet, at det vil vre umuligt at
slge de nødvendige 2000 rygge.
Nu lyder Jens Jon Karlssons håb, at reklamemanden
kan sælge 700 rygge:
- Men det skal vi altså også
op på. Ellers hnger budgettet ikke sammen, siger han.
Oprindeligt stod der tre foreninger bag stvnet - DHIF
for Horsens og Omegn, Hansted Handicap Rideklub og
Horsens Handicap Hockey
Klub (HHHK) 88, og de tre
foreninger har i længere tid
haft en styregruppe med to
medlemmer fra hoer til at tilrettelægge begivenheden.
Men i sidste maned sprang
de to reprsentanter for
HHHK 88 fra, og samtidig har
klubben trukket sine deltagere ud af selve stvnet.
- Vi var blevet enige om, at
det ikke kunne nytte noget at
gennemføre stvnet. Men da
vi skulle skrive under på aflysningen på det næste mode, vil-

le de to andre alligevel fortstte - mod alle aftaler. Derfor valgte jeg at tage mit gode
tøj og Jeg har intet med
stvnet at gore mere, fortæller Kaj Saxbeck, der er formand for HHHK 88.

Vil holde sig væk
Kaj Saxbeck tror ikke et
øje-blikpå,atdvremulig
at gennemføre stvnet med
det antal deltagere, der er udsigt til i øjeblikket:
- Hvis tallet for eksempel
lander pa 500, vil deltagerne
fa alt for mange kampe mod
de samme modstandere, og så
forudser jeg, at de vlger at
holde sig væk. Husk på, at vi
taler om et stævne over fire
dage, og at deltagerne er fordelt på mange sportsgrene, siger HHHK 88-formanden.
Helt så pessimistisk ser
Jens Jon Karlsson nu ikke på
situationen:
- Det behøver slet ikke blive
ensformigt, selv om der kom-

mer frre deltagere end forudset. De behøver ikke holde
sig til en enkelt sportsgren.
Nogle dage kan de prove krafter med andre modstandere
inden for andre sportsgrene,
siger han.
Og Jens Jon Karlsson er
heller ikke enig i, at hans egen
klub og Hansted handicap
Rideklub er løbet fra nogen aftaler eller løfter:
- Vi ville lige tygge på sagen
en gang, da Kaj Saxbeck foreslog, at vi droppede stævnet.
Og vi valgte altså at gore et
nyt forsøg på at stable arrangementet på benene.
- Det vil vre ærgerligt at
stoppe nu. Vi har trods alt lagt
et stort arbejde i planlægningen, siger Jens Jon Karlsson.
(jala)

