Albert Rasmussen (billedet) fik sammen med Viktor
Christensen overrakt Bikubens Kjørmespris i aftes. (Arkivfoto)

Kjørmespris
til arkiv
15.000 kr. fra
Bikuben til
udbygning af
arkivet
HORSENS - Horsens
Idrætsarkiv er i år tildelt Bikubens
,dKejørfmou-spni
terrin består af en kontant gave på 15.000 kr.
Prisen blev i aftes uddelt
ved Horsens Kjørmeslaugs
Kjørmesgilde i Bikuben.
Det var laugets oldermand, direktør Henry
Nielsen, der overrakte prisen til Albert Rasmussen,
Viktor Christensen, der er
daglig leder af arkivet, og
Børge Jørgensen, der
repræsenterer Idræts ammenslutningen
Idrætsarkivet.
Den kontante del af
Kjørmesprisen skal bruges
i arbejdet med at indsamle
og redigere oplysninger om
idrtshistorien i Horsens
og omegn i Horsens
Idrtsarkiv.
Arkivet bygger pa tidligere stadioninspektør Albert Rasmussens store
samling af billeder og effekter med tilknytning til
idrtten i Horsens.
Horsens Kommune har
stillet lokaler ph Gasvej 21
til rådighed for
f,idorgæhtseakvåbn
publikum søndag eftermiddag og mandag formiddag.

Traditioner
Ved overrækkelsen af
Kjørmesprisen sagde Henry Nielsen, at prisen ifølge
laugets fundats kan tilde-

les foreninger eller personer, der medvirker til at
bevare save' traditioner
som håndgribelige ting,
der fortæller noget om lokalsamfundets baggrund
og kultur.
- Det lever årets prismodtagere til fulde op til
med deres ide om at etablere Horsens Idrtsarkiv,
sagde Henry Nielsen.
- Formålet med arkivet
er at synliggøre idrttens
historie i Horsens og omegn som en del af Dansk
Idrts Forbunds 100 års
jubilæum og at systimatisere Albert Rasmussens
samling som basis for et
Horsens Idrætsarkiv. Der
indsamles materiale til bevarelse og beskrivelse af
idrætslivet i Horsens og
omegn, og gruppen indretter og administrerer anvendelsen af lokalerne ph
Gasvej.

Stolte over prisen
Såvel Viktor Christensen som Børge Jørgensen
takkede for prisen og sagde, at man i Horsens
Idrtsarkiv er glade og
stolte over at fa den.
- Arkivet fortæller
idrættens historie i Horsens, sagde Børge Jorgensen. Det er en brik af
Sportssammenslutningen
for Horsens og Omegn,
som er paraplyorganisation for 76 foreninger med
25.000 medlemmer.
Horsens Idrtsarkiv
blev stiftet i marts sidste
hr. Dets første udstilling
åbnede i december, og til
efteråret vises en udstilling, som markerer Dansk
Idræts Forbunds 100 ars
jubilæum. (can)

