Kæmpe-overskud
pa budget for
L90-renovering

Plejeprogrammet består al
en vertikalskæring, hvor der
skæres revner i plænen, så
den bliver luftet og det dock
grs fjernes. Derefter foretages en ganske let eftersåning
med en blanding af sand og
græsfrø. Pris: 12-15.000 kr.

Kun en enkelt bane i
Horsens Idrætspark
blev så hårdt belastet
af Landsstævnet, at
den må holde ferie resten af sæsonen, ellers
slap de grønne baner
utrolig billigt fra
Landsstævnet.
Skaderne af L90 er nu gjort
op, og der har vist sig, at udgifterne til renovering af
baneanlæg bliver langt mindre end
ventet. På Horsens kommunes Landsstævnebudget var
der afsat 500.000 kr. til renoverings-opgaver, men der bliver kun brug for ca. 100.000
kr. til opgaven.
Det gode vejr under Landsstvnet i Horsens den 28. juni
- 1. juli har en stor del af æren
for, at skaderne er så små. Var
regnen for alvor begyndt at Bile ned, som vejrudsigten flere
gange lovede - og som
arran-gørerne frygtede - ville udgifterne til renovering nemt have oversteget den halve million kroner, der var afsat til
form ålet.
- Vi havde frygtet store renoverings-omkostninger; hvis
det blev regn. Men vi fik kun
en enkelt voldsom byge, og
den kom på det allerheldigste
tidspunkt - nemlig om natten,
siger kulturkonsulent Henning Nørbæk.

Ingen skader pa
campingpladserne
- Vi har nu synet samtlige

baner. En del fodboldbaner
rundt om er blevet brugt som
campingpladser, og ingen af
dem har taget spor skade, så
der bliver ikke tale om nogen
form for renovering af disse
baner, siger Henning Nor- Det skyldes dels vejret,
men også at landsstævne

Stævnetorvet
har det værst

Ved toiletterne på Stævnetorvet vandrede dagligt tusindvis af
fodder over det store Fibertex-tæppe, der var lagt ud over området bag opvisningsbanen i Idrætsparken. Det var også her, de
mange store telte var opstillet. Alligevel klarede græsset under
tæppet sig nogenlunde. 25.000 kr. og nogle måneders hvile skal
der til for at gore banen brugbar igen. (Foto: Martin Ravn )
campisterne har fulgt de krav,
vi stillede. Vi forlangte, at bilerne skulle ud fra campingpladsen igen, så snart telte og
bagage var blevet Iæsset af
torsdag, eller også skulle bilerne blive stående på pladsen
under hele Landsstvnet, og
så matte man benytte Landsstvne-busserne i stedet.
- Disse regler blev overholdt, og det har altså betydet,
at Lands tævne-campingpladserne ik e er blevet
øde-lagtfbikrs.
- Jeg vil anslå, at 95 procent
af bilerne har stået fast parkeret under Landsstvnet. Det
hænger igen sammen med, at
L90-busnettet fungerede perfekt, der var mange afgange,
ingen ventetider, mange stoppestede, osv., osv. Havde det
ikke fungeret, ville mange nok
have valgt at bruge deres egen
bil, siger Henning Nørbæk.
Horsens kommunes
landsstævne-styregruppe har også
kigget pa de baner, der er ble-

vet brugt til sportslige aktiviteter, fodbold- og håndboldkampe. Heller ikke her er der
blevet fundet spor, der skal
renoveres.
Helt så billigt er Horsens
Idrtspark ikke sluppet.
- Vi havde frygtet, at opvisningsbanen ikke kunne klare
presset fra den store indmarch og de mange store opvisninger. Ved tidligere landsstvner har pinen ikke kunnet klare belastningen, og der
har måttet lægges nye tørv på.
Men det slipper vi fuldstndig
for, siger Henning Nørbæk.
Igen har vejret en stor del af
wren for, at skaderne er blevet langt mindre end frygtet.
Resten af forklaringen hedder
ifølge Henning Nørbæk en
veltrimmet bane, som var
godt forberedt på at skulle
klare den store belastning.
Med lidt ekstra omsorg og
kærlig pleje fra stadsgartner
Astrid Jørgensens side, skulle
opvisningsbanen vre helt
Mar igen til august.

Vrst er det gaet ud over
den del af Idrætsparken, hvor
der under Landstvnet var
indrettet Stævnetorv.
Her skal der en større renovering til, og omradet bliver
ikke spilleklart igen i denne
sæson.
- Vi havde frygtet, at
egtvaråæhlsudnet
7000 kvadratmeter store
Fibertex-tæppe, der var lagt ud
over banen. Det var ogsa her
de mange store telte var opstillet. Men så galt gik det dog
ikke, netop fordi t a ppet gat
den nødvendige beskyttelse
siger Henning Nørbæk.
Stadsgartner Astrid Jon
gensens redningsplan hedder
twoose“. Det består i, at der
med 15 centimeters mellem.
rum skres 20 cm dybe rifler
så jorden far luft og
det fladtrykte grs bliver løf
tet. Sandet, der under Lands.
stvnet var spredt ud over Fibertex-tæppet, bliver fordell
over området, sa det drysser
ned i de mange revner. Ti
sidst finplaneres og eftersås
området. Og så skal pl a ner
have lov til at hvile og komme
sig i fred og ro.
- Vi har allerede forhandlei
med HIS for at finde en los
ning på deres bane-proble
mer, og der er opnået enighed
mellem Idrtsparkens in
spektør, Horsens kommune
og HfS om, at klubben i stede
far lov til at spille nogle flere
kampe på opvisningsbanen
siger Henning Nørbæk. (-ann

