
Nyhedsdækningen  på Radio Horsens, som i år fylder seks  er fornylig blevet udvidet. Nu er der
nyheder på Radio Horsens tre gange dagligt. Tre journalister arbejder udelukkende med nyheds-
stoffet. Fra venstre er det Poul Sorensen, Sisse Valnert  og Mogens Darre.

Radio Horsens
fylder seks år

Pa lørdag fylder Radio
Horsens seks år. Og der er
masser af gaver til radio-
ens lyttere, især  til med-
lemmer af Horsens Lokal-
radioforening. Fra torsdag
morgen sender Radio Hor-
sens fire døgn uden pause -
og på søndag er der Super-
radioBINGO med

præmierfor 35.000 kr. I øvrigter
der tilbud på medlemskab i
lytterforeningen: Hele
husstanden kan være
medlem resten af 1990 for
100 kr.

Når Radio Horsens går i luf-
ten torsdag morgen kl. 08.00,
så er der 84 timer til
studieværten  siger ” Go'nat, talk for i
aften. - eller mere end to ar-
bejdsuger overstået på fire da-
ge. Døgnsending er en af ga-
verne til lytterne.

På søndag er der Superra-
dioBINGO med en

præmiesumpa 35.000 kr. Der er fem
gavekort af 2000 kr. til We-
sterholz Møbler, der er fem
gavekort til Service-Ringen,
også på 2000 kr. pr. stk. - og så
er der fem gavekort med to
rejser til Jugoslavien på hver.
Det er bustur med Panter Rej-
ser. Værdi 2000 kr. pr. gave-
kort.

På fredag er der tre timers
Superquiz kl. 14-17 med Anja
Olsen og Jan Boogaloo. Plade-
selskaberne si'r til lykke og le-
verer streamers, plakater,
CD'er, LP'er, T-shirts, skjor-
ter og kasketter. Kun for med-
lemmerne i lokalradioforenin-
gen.

Og fredag går starten på
kapsejladsen Fyn Rundt. Der
er ca. 100 både med fra egnen.
Radio Horsens er også med og
sender direkte fra starten fre-
dag eftermiddag og lørdagen
igennem kan du høre  nyt di-

rekte fra farvandene omkring
Fyn.

På lørdag er der det tradi-
tionsrige Radiobingo, hvor
præmierne  til telefon-vinder-
ne er gavekort på mindst 500
kr. Og ekstrapærmien er fire
billetter til Revy-Cirkus pa
Hotel Pejsegården.

Hver eneste dag er der man-
ge lyttere, der sender hilsener
og ønsker musik i Radio Hor-
sens. Man skal være medlem
for at gøre det. På torsdag og
på søndag kan medlemmerne
mellem kl. 9 og 15 sende deres
helt personlige hilsen ganske
gratis.

I cirkus til under
halv pris

En anden fødselsdagsgave:
Cirkus Benneweis si'r til lyk-
ke til Radio Horsens-lytterne:
600 billetter kan Radio Hor-
sens sælge til under halv pris
til medlemmerne i lokalradio-
foreningen. Normalprisen er
65 kr. Hos Radio Horsens: 30
kr. for un ummererede billet-
ter til første  plads med pol-
stret bank og ryg. Kan købes i
dag og i morgen i Radio Hor-
sens ekspedition (sammen
med Horsens Folkeblad) Søn-
dergade 47. Cirkus Benneweis
kommer til Horsens i morgen
og giver en forestilling ons-
dag, to torsdag, en fredag, to
lørdag og to søndag.

Der er godt 8000 medlem-
mer i Horsens Lokalradiofore-
ning - og der er plads til flere i
denne egnens største fore-
ning. For medlemmerne er
der en konkurrence: Skaf et
nyt medlem og deltag i lod-
trækningen om et 20 tom-
mers Luxor farve-tv.

- Vi har altid haft en drø m
om, at der skulle være mindst
10.000 medlemmer i Horsens
Lokalradioforening, siger pro-
gramchef Jens Troense. Lyt-

ternes økonomiske  stø te via
deres medlemskab er

Vi oplever i det daglige
en fantastisk lytteropbak-
ning, og det skulle gerne bety-
de flere medlemmer også.

Nyheder via
satellit

På mandag går Radio Hor-
sens med i et forsøg, hvor man
henter nyhederne ned via sa-
tellit. Det sker i samarbejde
med AEM (Arbejdernes

Elektroniske medierI Danmark
produceres der i næste uge et
sæt nyheder specielt til lokal-
radioerne. De telefaxes til
Norge, hvor en dansk journa-
list er stationeret hos Radio
Nettwerk. Her indtales nyhe-
derne på dansk, sendes til en
sattellit ude i verdensrummet
og i dagens lob tapper Radio
Horsens nyhederne og sender
dem direkte i luften over Hor-
sens-egnen.

Og mens al hurlumhej om-
kring fødselsdagen løber af
stabelen i denne uge, så er
man i fuld gang med at forbe-
rede den næste  store opgave,
måske den største enkeltopga-
ve hidtil: Radio Horsens er of-
ficiel stævneradio, når  Lands-
sætvne 1990 gennemføresi
Horsens i fire dage fra 28. ju-
ni. Radioen sender i døgndrift .

Radio Horsens bygger stu-
die på kommandocentralen,
nemlig Horsens Handelssko-
le, og der etableres også stæv-
neledelse, politistation, sama-
rittertjeneste og så videre.
Sammen med politiet skal ra-
dioen dirigere trafikken,
den første dag, hvor 23.000
idræsfolk plus måske lige så
mange tilskuere skal finde de-
res plads. Ved alle indfaldsveje
opfordres gæsterne til at lytte
til st vneradioen, Radio Hor-
sens.
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