
Mangler 300
hjælpere til
Landsstævnet
HORSENS - 16 dage for
åbningen af
Landsstævnet i Horsens,
mangler Horsenseg-
nens Gymnastik- og
Ungdomsforening
(HGU) stadig ca. 300
frivillige hjælpere.

Det er frivillig arbejdskraft
til kiosker, avissalg, spise- og
overnatningssteder og meget
mere, der er mangel pa.

- Erfaringerne fra Odense
viser, at vi skal bruge 1100 til
1200 hjælpere, og vi har ca.
800, siger Jens Jørgen Soren-
sen fra HGU, der star for alt
det praktiske arbejde under
Landsstævnet.

Allerede sidste sommer ef-
terlyste man frivillig arbejds-
kraft blandt HGU-foreninger-
ne, men kun hoer tredie har
vist interesse for sagen.

- Vi har muligvis gjort en
fejl undervejs, og man kan ha-
ve Met det indtryk, at vi har

hjælpere nok. Men det er ikke
tilfældet, og folk ma gerne
komme op af stolen og melde
sig nu, siger Jens Jørgen So-
rensen.

Uden tilstrækkelig med
hjælpere bliver der problemer
med at betjene de ca. 23.000
deltagere i Landsstævnet,
som indfinder sig i Horsens i
løbet af torsdag den 28. juni.

Pa skolerne er man efter-
handen dækket ind, der
mangler kun en halv snes
stykker.

H Bankagerskolen, der
med godt 2000 overnattende
idrætsfolk ude og inde, er
langt det største indkvarte-
ringssted, ander man nu lettet
op, idet Horsens Handbold-
klub netop har lovet at yde
den hjlp, der er brug for.

- Det er dejligt at se. Til gen-
gæld er det skuffende, at an-
dre store klubber, der til dag-
lig bruger byens sports-facili-
teter, ikke vil stille med frivil-
lige hjælpere, siger Frede

Hauberg, der har ansvaret for
hjælpere pa indkvarterings-
stederne.

Bade han og Jens Jørgen
Sorensen siger, at det har
ret trægt at skaffe den frivilli-
ge arbejdskraft, og det ofte
har vret nødvendigt at rykke
klubberne mere end en gang.

- Til gengæld har de fore-
ninger eller klubber, hvor for-
manden er en kvinde, været
hurtigt ude, sa dem vil jeg ger-
ne rose, siger Frede Hauberg.

Begge HGU-mnd under-
streger, at man sagtens kan
melde sig for en enkelt dag el-
ler nogle timer, bare helst ikke
mindre end fire-seks timer ad
gangen, da det bliver for
besværligt at administrere.

- De alvorligste problemer
har vi dagen for stvnet og
torsdag og fredag den 28. og
29. juni. Da kniber det alvor-
ligt, siger Jens Jørgen Soren-
sen, som kraftigt appellerer til
sportsfolkene om at melde sig
hurtigst muligt. (birte)



HORSENS - Næppe er
Landsstævnet i Hor-
sens overstået, for
kommunen lægger bil-
let ind pa et nyt kultur-
elt kæmpearrangement.

Horsens kommune har alle-
rede besluttet at søge om at fa
det fæIleseuropæiske
folklorestævne - Europeaden - til Hor-
sens i 1992.

I løbet af et par dage vil
kommunen afore, om der
skal sendes en

byråds-delegation til Europeade-ledelsen i
Spanien for at komme med en
officiel ansøgning fra Hor-
sens.

5-8000 deltagere
- Landsstævne-successen

skal følges op. Vi har lært en
masse af det her, og vi har
vist, at vi kan klare den slags
opgaver. Det skal vi fremover
bruge i alle mulige sammen-
hnge - ogsa til at ga i gang

Masser af
roser til
Horsens
HORSENS - Så er det forbi. Festen er
slut. De 23.000
landsstævne-deltagere er rejst hjem, men feststemnin-
gen er ikke helt forsvundet, for
arrangørerne og Horsens kommune
star tilbage med masser af roser fra

Landsstævne 90 forløb uden ballede, selv om
der blev drukket masser af kubikmeter 01. Med
en enkelt undtagelse undgik stævnedeltagerne
alvorlige skader. Indkvarteringen og bespis-
ningen gik flot. De idrætslige aktiviteter var
vellykkede. Trafikken blev afviklet uden de sto-
re problemer. Oprydningen og rengøringen har
vret forbilledlig, og selv vejrguderne hjalp
med til at fa det hele til at klappe ved at trodse
meteorologerne og serge for perfekt vejr.

- Horsens by - og jeg mener alle i byen - har
lagt et kæmpearbejde i arrangementet, siger
formanden for DDSG & I, Jørgen Petersen.

- Horsens havde virkelig gjort sit hjemmear-
bejde, siger formanden for DDGU, Leif Mikkel-
sen.

Landsstævneleder Gudrun Andreasen:
- L90 har vret en kæmpe-oplevelse. Jeg er

helt overvældet, og vi har haft et virkelig godt
og seriøst samarbejde med Horsens kommune.

- Det har vret dejligt. Ingen tvivl om det. Vi
havde en drøm om at fa Landsstævnet til Hor-
sens, og oplevelsen har vret store, end vi
havde håbet pa. Det har vret et slid, men det
har vret det vrd, siger brødrene Niels An-

ders og Ole Lund Svendsen, henholdsvis
næstformand og formand for Horsens-egnens Gym-
nastik- og Ungdomsforening.

- Det har bare vret lækkert, siger forman-
den for Horsensegnens Skytteforening, Arne
Palsbirk.

Fra Horsens kommunes side er der også
masser af roser til landsstævne-arrangørerne.

- Byens image er blevet klart forbedret. Vi
kan ikke sige tak nok til den lokale befolkning,
fordi den har taget sa godt imod landsstvne-
deltagerne. Det hele har vret bragende flot,
siger borgmester Henning Jensen.

- Det er hele byen, der har haft landsstævne,
og jeg er utrolig glad pa byens vegne. L90 vil gå
over i historien som glædens og festens
landsstævne, siger kulturudvalgets formand, Hans
Jakob Larsen.

- Jeg er allermest tilfreds med, at byens be-
folkning har vret sa utrolig gæstfri overfor
landsstævne-deltagerene, siger kommunens
kulturkonsulent Henning Nørbæk.

- Stvnet har vret noget af et mest positi-
ve, jeg har vret med til i min 25-årige politi-
karriere, siger Ib Olesen, der det meste af tiden
under Landsstævnet har vret leder af den
specielle politistation pa Horsens Handelssko-
le.

- Bespisningen gik som den skulle, og
restauratørene og Civilforsvaret i Vejle har klaret
opgaven flot, siger Miljø- og Levnedsmiddel-
centrets underdirektør, dyrlæge Thøger Jeppe-
sen. (-ann) Festaftenen lørdag i Horsens Idrætspark blev måske det allerflotteste ved Landsstævne 90. Her

er stævne-logoet tegnet med fyrværkeri. (Foto: Lars Juu])

L90-succes
skal følges
op af stort
europæisk
stævne i 92
Horsens søger om Europeaden

med nye store arrangementer,
siger kulturudvalgets for-
mand, Hans Jakob Larsen.

- Europeaden er et sådant
arrangement. Formålet er at
opretholde de enkelte landes
kulturelle egenart. Typisk vil
der vre 5-8000 deltagere,
som repræsenterer alle
ikke-idrætslige kultur-aktiviteter
som f. eks. musik, folkedans og
sang.

- Når Horsens er inde i bille-
det som værtsby, er det fordi
man har udtrykt ønske om at
lægge den næste Europeade et
sted i Norden, og Horsens er
allerede godt kendt af Europe-
ade-komiteen p.g.a. of en
kreds af folkedansere fra by-
en, som har vret deltagere
adskillige gange.

- Vi har allerede spurgt
medlemmerne af kommunens
landsstvne-styregruppe, om
man ville være re Mar til at ga i
gang med at arrangere en Eu-
ropeade i Horsens, og vi har
Met et uforbeholdent ja, siger
Hans Jakob Larsen. (ann-)
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