Landsstævnet
sætter næppe
deltagerrekord
De første tilmeldinger tyder på 25.000 deltagere til L90
Fristen for tilmelding til »idræt« og »ikke- idrætslige
aktiven"ldstæve
den 28. juni - 1. juli i
Horsens er udløbet. Fra
landsstævnekontoret
lyder den første lose optælling pa 5-6000 tilmeldinger.
Endnu mangler tilmeldingerne til gymnastik, atletik og
folkedans, som tilsammen
ud-gør langt den største deltagergruppe. Her udløber fristen
ikke for den 1. maj.

- Ud fra de tilmeldinger, der
er kommet nu, regner vi med
et p a nt stort landsstævne i
lighed med det, der var i
Odense, og det vil sige ca.
25.000 deltagere, siger landsstvneleder, Gudrun Andreasen.
-

Godt tilfreds
- Et landsstævnes succes

skal heller ikke males på, hvor
mange deltagere der kommer,
men på hvordan de har det.
- Der bliver nppe tale om
ny deltagerrekord, og jeg tror
ikke, vi når op på de 30.000
deltagere, der har været talt

om. Det skal vi nok vre godt
tilfredse med.
- Nu kan vi se frem til et
landsstævne, hvor vi ikke far
problemer med de praktiske
faciliteter såsom
håndbolaergikvtn.
Selvfø-giarobedtpå
skulle lose disse problemer,
men det kunne f. eks. komme
til at betyde, at nogle af deltagerne skulle indkvarteres
langt vk fra
landstævekirn,ogdtekla
det vil virke irriterende, hvis
man skal bruge lang tid på
transport frem og tilbage, siger Gudrun Andreasen.

Ingen problemer
med fri tilmelding
-

Landsstævneleder Gudrun Andreasen har travlt med
gen af de endelige tilmeldinger til og ikke idrætslige
aktiviteter ved L90 i Horsens til sommer. Fristen udløb den 1.
april, men der kommer stadig nye meIdinger om flere tilmeldinger. (Foto: Lene Sorensen).

På baggrund af de endelige
tilmeldinger, der nu foreligger
til idrtsaktiviteterne handbold, fodbold, volleyball, badminton og tennis - fristen for
tennis, der er en ny
landsstævneaktivitet, er dog blevet
foringet - konkluderer Gudrun Andreasen, at den frie tilmelding, som proves for første
gang til landsstævnet i Horsens, ikke har givet problemer.
- Forventningen om, at den
frie tilmelding ville få deltagerantallet til at gå ud over
alle grænser, har ikke slået til.
Nogle aktiviteter har fået lidt
flere tilmeldinger end der var
til stvnet i Odense og andre
har Met frre, men slutresultatet er stort set det samme.
Der er en nedgang i tilmeldingen til håndbold og fodbold,
mens det til badminton stort
set er det samme. Desuden er
der lidt flere tilmeldinger til
de ikke-idrtslige aktiviteter.
- Så alt i alt kan vi nu fastslå, at man uden problemer
kan lore med fri tilmelding til
landsstævnerne fremover, siger Gudrun Andreasen. (ann)

