
Satser på 3000
handicappede til   byjubilæet

Internationalt stævne i Horsens næste år

550 års
    købstadsjubilæum

Horsens - 1992
Logo'et for byjubilæet i Horsens vil komme til at pryde de 
træningsdragter, som de tre handicapidrætsforeninger i Hor-
sens vil fremstille til det internationale stævne næste år.

3000 handicappede 
fra både Danmark og 
udlandet vil strømme 
til Horsens, når kom-
munens tre handicap-
idrætsforeninger giver 
deres bidrag til 550 års 
byjubilæet næste år.

 

Sådan lyder i hvert tilfælde 
målsætningen hos De Handi-
cappedes Idrætsforening for 
Horsens og Omegn, Horsens 
Handicap Hockey klub 88 (
HHHK 88) og Hansted Han-
dicap Rideklub, som planlæg-
ger at holde et stort jubi-
idrætsstævne for handicappe-
de i anledning af jubilæet.

Stævnet skal finde sted fra 
den 27. til den 31. maj, og det 
er det første stævne i landet, 
ja, måske i hele verden, hvor 
psykisk og fysisk handicappe-
de deltager side om side, oply-
ser formanden for HHHK 88, 
Kaj Saxbeck, der sidder i sty-
regruppen for stævnet.

Den officielle åbning er 
planlagt til den 28. maj kl. 10 
på Dyrskuepladsen, og styre-
gruppen satser på at få enten 
kronprins Frederik eller prins 
Joachim til at stå i spidsen for 
højtideligheden.

Elektronskydning
Konkurrencerne vil lægge 

beslag på hovedparten af by-
ens haller samt Dyrskueplad-
sen, som bliver hjemsted for 
ridningen.

Hallerne kommer til at dan-
ne ramme om de øvrige 
sportsdiscipliner, som blandt 
andet omfatter kørestolsba-
sket, -boccia og -hockey, mens 
de øvrige handicappede skal 
kæmpe i blandt andet hockey, 
bueskydning, svømning, fod-
bold og gymnastik.

Desuden kan idrætsfolkene 
dyste i elektronskydning for 
blinde på Horsens Skytte-
laugs baner på Krudthusvej, 
og det er i ,øvrigt første gang, 
den form for skydning vil fin-
de sted i Horsens.

Elektronskydning foregår 
på den måde, at våbenet ud-
sender en lysstråle, som ram-
mer skydeskiven. Her bliver 
strålen omsat til en lyd, som

deltageren kan justere sit sig-
te efter.

500 tilmeldte
indtil videre

1. december var sat som fo-
reløb tilmeldingsfrist, og Kaj 
Saxbeck kan fortælle, at an-
tallet af tilmeldinger i øjeblik-
ket ligger på cirka 500.

- Det er et skuffende antal, 
men jeg tror fuldt og fast på, 
at vi vil nå de 3000 deltagere 
inden den endelige tilmel-
dingsfrist 1. marts, siger han.

Kaj Saxbeck erkender, at 
styregruppen - og altså også 
han selv - bærer en del af skyl-
den for, at tilmeldingen er 
kommet så dårligt fra start:

- Vi har været for sene til at 
sende indbydelserne ud. Men 
deltagerne har også været me-
get langsomme til at svare, si-
ger han.

Indtil videre har 100 delta-
gere fra udlandet meldt deres 
ankomst. De kommer fra Rey-
kjavik i Island samt Dossen-
heim, Neubrandenburg og 
München i Tyskland.

Men Kaj Saxbeck håber sta

dig på, at der vil komme flere 
lande på listen.
- Kommunen har skrevet til 

Horsens' venskabsbyer, og 
kun en enkelt af dem har sva-
ret indtil nu, siger han.
Deltagerne skal indkvarte-

res på skolerne rundt omkring 
i Horsens, og det er planen at 
de skal have mulighed for 
festligt samvær alle de 
aftener, stævnet står på. 
Blandt andet skal Keld og 
Hilda Heick komme og 
underholde.
Stævnet er budgetteret til at 

koste cirka tre mill. kr, og 
udgifterne fordeler sig nogen-
lunde ligeligt med en lille mill. 
til selve arrangementet, en 
mill. til maden og en mill. til 
nogle særlige jubilæums-træ-
ningsdragter, som arrangø-
rernes agter at fremstille. De 
to sidstnævnte ting er dog no-
get, som deltagerne selv skal 
betale for.
Horsens kommune har gi-

vet tilsagn om at dække et un-
derskud i forbindelse med 
stævnet på op til 100.000 kr., 
og den ramme regner Kaj 
Saxbeck med, at stævnet kan 
hol- de sig indenfor. (jala)
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