
Bestyrelsen for Parkhallen vil først udvide ved svømmehallen
med et multi-idrtscenter i bygningerne nederst til højre på
tegningen. Dernæst håber man på en udvidelse af Parkhallen,
der i sin grund-version star færdig om få dage. (Tegning: Julius)

  

Parkhallen vil skabemulti-idrætscenter
Parkhal-bestyrelsen i offensiv for at fa" politisk afgørelse i hal-sagen

- En udvidet Parkhal
vil were det mest renta-
ble, økonomiske, sunde
og fleksible projekt,
au. Horsens skal ha'
sin længe ønskede op-
visningshal. Det siger
formanden for Park-
hallens byggeudvalg,vicebrandinspektør

Kurt Sorensen.
Bestyrelsen føler ikke, at

politikerne er tilstrækkeligt
opmærksomme på de argu-
menter, der liggger bag pla-
nerne om et samlet center
med en opvisningshal på
Langmarksvej. I aftes blev
centerplanerne prsenteret
på et pressemøde.

Parkhallen arbejder med to
projekter, hvoraf der allerede
er indgivet ansøgning til kom-
munen om det ene. Over to
etaper vil den selvejende insti-
tution Parkhallen udvide med
forst et multi-idrtscenter og
dernst - og meget snart, hå-
ber man - en udvidelse af den
parkhal, som håndværkerne i
disse dage lægger sidste hand
på.

Og det skal ske, pointerer
Parkhal-bestyrelsen, uden at
kommunen hiver ret mange
penge op af kassen. Til multi-
idrtscentret kræves kun, at
kommunen forrer grunden
til den selvejende institution,
mens en fordobling af Park-
hallen kun« kræver knap en
million kommunale kroner
årligt - i drifts-tilskud, vel at
mærke. Anlægget klarer
Parkhallen uden udgift for
kommunen.

Skaffer selv
alle pengene

- Vi er bange for, at kommu-
nen ikke rigtig har forstået, at
vi stort set er selvfinansieren-
de med de to etaper. Det kom-
mer ikke til at koste dem en
eneste anlægs-krone. Men
seivfølgelig kommer kommu-
nen via fremtidige drifts-til-
skud til at bidrage til idræts-
økonomien på Langmarksvej,
siger Bent Abild, der er for-
mand for Parkhallen.
Multi-idrætscentret skal
etableres i tæt samklang med
svømmehallen og den nye
Parkhal. Med tiden er det tan-
ken at overdække forbindel-
serne mellem de tre
bud, og den helt store frem-
tids-vision er et flles beta-
lingssystem, hvor brugeren
blot stikker sit plastikkort i
maskinen og ”løser billet" til

hele herligheden - betal ved
indgangen og brug så, hvad du
har lyst til.

Etape to bliver pa ca. 2600
kvm. og skal rumme plads til
sportsgrene som judo, jiu-jit-
zu, karate, boksning,
vægtløftning, styrketræning og en-
delig fire squash-baner, som
hal-ledelsen venter sig meget
af. Squash bliver stadig mere
populært.

- Svømmehallen mangler i
dag muligheder for styrketr-
ning, og dem vil de få, når vi
forhåbentlig om kort tid kan
gå i gang med etape to. Men
også mange andre sportsgre-
ne vil med multi-centret slip-
pe fri af ret håbløse og kostba-
re lokaleforhold og i stedet
optimale betingelser i centret
på Langmarksvej, siger Kurt
Sorensen.

25 mill. kr.
Prisen for etape to er 11,1

mill. kr. plus moms, fremgar
det af et skriftligt tilbud, som
gælder til april nste år. Gar
drømmen om etape tre i opfyl-
delse, ruller der yderligere
10,5 mill. kr., men så er Hor-
sens også forsynet med den
mest optimale og top-moder-
ne opvisnings-hal, der kan
fremskaffes, mener Parkhal-
lens bestyrelse.

- En udvidelse af Parkhal-
len er det eneste rigtige, hvis
man ser på byens samlede in-
teresser. Vi vil få et hal-gulv
på 2200 kvm. og 2500 sidde-
pladser i kraft af to teleskop-
tribuner, når der skal være
opvisning. Tribunerne kan ar-

rangeres fleksibelt, og ved for
eksempel et bokse-stævne vil
de kunne placeres rundt om
alle fire ring-sider. Når der
trnes, kan en udvidet hal de-
les op i to fulde baner.

- Det giver mulighed for at
anvende hallen til en lang
rkke andre formal, men om-
kring det idrætslige vil det be-
tyde, at vi vil kunne
selv meget store arrangemen-
ter til byen. Stvner og lands-
kampe, der vil kunne placere
Horsens mere tydeligt på
Danmarks-kortet og mere po-
sitivt, end byen normalt omta-
les, siger Kurt Sorensen.

- Stor betydning
for byen

Bent Abild:
- Det vil M en utrolig betyd-

ning for byen, hvis vi far en sa
fuldendt opvisningshal, som
vi kan bygge på Langmark-
svej. En udvidelse af Torsted-
Hallen vil kun vre en
lappe-løsning. Derude skal der ind-
drages to fodboldbaner for at
udvide, og de mangler også
parkeringspladser. Desuden
vil der kun blive 1000 sidde-
pladser plus 1250 stå-pladser.
Og så skal der findes plads til
to nye fodboldbaner.

- Hos os kan vi bygge har-
monisk uden at genere nogen,
og der vil stadig være et stort
antal parkeringspladser, som
er så nødvendige. Og kun to-
tre minutters gang fra Park-
hallen ligger Handelsskolen,
hvor der også er mange mulig-
heder for at stille sin bil.

Folkene bag Parkhallen un-

derbygger deres ønsker med
helt dugfriske befolknings-
prognoser, der - nok overra-
skende for mange - viser, at
udviklingen i den

idræts-aktivedel af befolkningen i alde-
ren syv til 42 år er mest mar-
kant nord for Dagns

- Syd for bækken er der i
dag 9531 personer i denne al-
dersgruppe, og de har tilsam-
men fern idrætshaller. det gi-
ver 1906 personer pr. hal i
gennemsnit. Nord for bkken
er der 13418 personer, der, når.
Parkhallen er har to
hailer. Det er 6709 personer
pr. hal.

Skævhed forstærkes
- Denne enorme skvhed

vil forstrkes op gennem
1990'erne, idet der skønnes at
blive 1000 frre personer i al-
dersgruppen syd for Dagns
Bæk, mens der bliver 500 flere
nord for bækken. Set i lyset af
disse tai må det være rimeligt
og logisk, at opvisningshallen
lægges på Langmarksvej, så
man derved far en bane mere
at disponere over, siger Kurt
Sorensen.

Rivaliseringen	 nord-syd
bygger også mener Park-
hallen, at man med en udvi
delse i Torsted vil tilgodese de
dygtige håndbold-piger i 1. di-
vision. De vil helst have hjem-
mebane i Torsted-Hallen,
men bestyrelsen for Parkhal-
len betegner det som noget
vrøvl, at håndbold-pigerne ik-
ke skulle kunne få en lige så
god hjemmebane i Parkhal-
len, hvor de også er velkomne
til trning.

- Det er kortsynet at lave en
udvidelse baseret udelukken-
de på et hold, der har succes i
disse år, lyder det fra flere af
bestyrelsesmedlemmerne.

Nu, da Horsens-Huset er
smuldret og denne blokering
derfor er borte, håber besty-
relsen for Parkhallen på en
hurtig politisk beslutning om
bade multi-idrtscentret og
hvor den kommende opvis-
nings-hal i Horsens skal ligge.
Parkhallen er bygningsmæs-
sigt forberedt for en udvidel-
se, og folkene bag den føler, at
de har de bedste argumenter,
men de er samtidig opmrk-
somme på det lobby-arbejde,
som de mener fortalerne for
Torsted-udvidelsen har

ud-ført med stor dygtighed.
De siger det ikke direkte,

men de mener, at hvis opvis-
ningshallen lægges i Torsted,
så er det »ad HH til". (hj)
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