
Lang kø foran ny
vandrutschebane
Kulturudvalget i Horsens svømmehal for at prøvekøre banen, der mangler fart.

Svømmehallen pa Lang-
marksvej abnede i gar sin
nye 48 meter lange vand-
rutschebane. Til lejlighe-
den trak medlemmerne af
kommunens kulturudvalg
i de lange stribede bade-
dragter og åbnede banen i
sneglefart. Årsagen var for
lidt vand pa banen. En fejl,
der rådes bod pa snarest i
det nye år.

Over hundrede born og un-
ge var mødt frem til indviel-
sen. De stod længe og spejdede
efter formanden for kulturud-
valget, Hans Jakob Larsen,
der sammen med de andre
medlemmer i kulturudvalget
satte deres lid til den lyseblå
glasfiberbane, der starter fern
meter over bassinkanten.

Men efter starten fra top-
pen så ingen noget til dem i
lang tid. Kun en enkelt arm i
ny og nm samt en badehat
dukkede op over kanten af
rutschebanen, der starter op-

pe under loftet og snor sig 48
meter ned til overfladen på
det lille bassin med en vand-
dybde på 90 centimeter.

Al begyndelse er svær
Endelig dukkede der et par

ben frem fra det sidste sving,
og den bolsjestribede bade-
dragt og badehatten landede i
vandet med et forsagt plask.

- Ja, ja, al begyndelse er
svær, sukkede Hans Jakob
Larsen:

- Men den har en god form,
kan jeg mrke. Den mangler
bare lige at blive kørt til.

Senere forklarede han sam-
men med bademester Svend
Erik Larsen, at der var for lidt
vand på rutschebanen. Nor-
malt skal der pumpes 120 ku-
bikmeter vand ned ad banen i
løbet af en time, men den nu-
vrenden pumpe kan kun
klare 45 kubikmeter.

- Vi far installeret en større
motor så hurtigt som muligt
efter nytår, så der ikke bliver
problemer med at få pumpet

nok vand på banen og komme
ned i en fart, lyder det fra ba-
demesteren.

Stor succes
De mange born og unge, der

pant havde stået i kø og lyttet
til kulturudvalgsformandens-
og derefter borgmesterens ta-
ler, fik omsider lov til en tur,
og så gik det strkt. Ingen
problemer med for lidt vand.
Bare dernedad og om i køen
igen. Bedre kan en succes ikke
males.

- Vi håber naturligvis, at He-
re mennesker finder vej til
svømmehallen efter indviel-
sen af banen, der har stået
højt på min ønskeliste i mange
år, fortæller en glad bademe-
ster:

- Men det er op til forldre-
ne selv at vurdere, om deres
barn må bruge banen.

En regel
- Vi har ikke fastsat regler

for, hvor gammmel man skal

vre, men fra 4-5 års alderen
synes jeg er rimeligt.

Bademesteren understre-
ger dog at man ikke må lore
to og to. Kun forldre med
småbørn far lov, mens alle an-
dre skal køre alene.

- Vandrutschebanen er byg-
get ud fra principperne sik-
kerhed og sjov, og det synes
jeg, vi er sluppet godt fra, ly-
der det fra bademesteren, der
samtidigt godt kunne ønske
sig mere offentlig åbningstid.
Med den nye bane håber han,

at et stigende besøgstal kan
være med til at presse på for at
få mere åbningstid. En tid, der
i så fald matte tages fra andre
grupper, der bruger

svømme-hallen.
Prisen for banen er ca.

750.000 kroner. Penge, der er
sparet på kulturudvalgets
budget gennem tre år og der-
for ingen ekstraudgift. Bade-
mesteren regner med, at en
stigning i besøgstallet på 20
pct. vil betale vandrutscheba-
nen tilbage om tre år. (life)

Tre af kulturudvalgets medlemmer vovede sigi går middags ud
på dybt vand. Godt nok var vanddybden kun 90 centimeter, men
det kneb gevaldigt med at nå vandet fra den nye vandrutscheba-
ne, som medlemmerne var med til at indvie. For lidt vand
banen gjorde turen temmelig besværlig og armene måtte hjælpe
til undervejs. Fra venstre er det Tove Hansen, Jytte Holm og
Hans Jakob Larsen. ( Foto: Lene Sorensen)

- Man skal bare Iægge sig ned, så er det ikke noget problem at
komme ned, lyder det med den største selvfølge fra Kenneth
Hansen Duevig på 9 At.. Sammen med storebror Brian på 13 år
var han blandt de mange, der konstant stod i kø ved den nye
vandrutschebane, da den blev indviet i går middags. (Foto: Lene
Sorensen)
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