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0 Sejrsceremoni uden jubel. Som Chr. Pedersen blev også
Horsens anden DM-vinder i cykling fundet i Svendborg. Det
skete i 1977, da HAC’s 20-årige Jørgen Knudsen blev mester
efter en dramatisk afslutning. Første rytter over stregen var
Hvidovres Ivar Jacobsen, men han blev korrekt diskvalificeret for
at have skubbet til Verner Blaudzun fra Herning, der styrtede
kort før målstregen. Jørgen Knudsen blev således den første
rytter, der kom reglementeret i mål foran Jan Gram Jensen,
Hillerød (tv.), mens Verner Blaudzun (th.) måtte bære cyklen
over målstregen. Resultatet blev en horsensiansk mester
- men en sejrsceremoni uden jubel.
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0 Chr. Pedersen vandt i 1943 i Svendborg Horsens’ første danmarksmesterskab i cykling. Han besejrede de tre foregående års
mester, Rudolf Rasmussen, KCK, i en så tæt spurt, at der måtte målfoto til. Rudolf Rasmussen vandt ikke flere DM-titler - Chr.
Pedersen vandt yderligere fem mesterskaber inden for de efterfølgende 11 år. I baggrunden ses et styrt med en anden HAC-rytter,
Henning Schou, som efterfølgende måtte spadsere i mål med cyklen på nakken.
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Medaljer,
drikkehorn og
cykelmesterskaber
3Horsens
Idrætsarkiv
fortæller den
lokale cykelsports
historie
HORSENS - Med Giro d’Italia

på vej benytter Horsens
Idrætsarkiv anledningen til
at sætte fokus på cykelsporten i Horsens.
Det sker med en udstilling, som åbner på tirsdag.
For de cykelinteresserede
betyder det en chance for at
slå to fluer med ét smæk.
Idrætsarkivet har nemlig lokaler på Industrimuseet, og
et besøg på arkivet kan kombineres med et kig på den
store udstilling om Giro
d’Italia-løbets historie, som
museet åbnede 27. januar.
På Idrætsarkivet fortælles
i tekst og billeder i store
træk den lokale cykelsports
historie fra 1896 til i dag.
Starten går med stiftelsen
af Horsens Cykle Club og anlæggelsen af Dansk CykleRings Væddeløbsbane ved
Sølyst.
Punktum sættes med om-

tale af Cycling Horsens/Glud
& Marstrand-LRØ’s bedrifter, som bl.a. førte til, at cykelholdet for et par uger siden ved Sport Award-festen
i Forum Horsens modtog
Stofa Prisen for årets største, lokale sportspræstation
i 2011.

Horsens’ største
Plancherne får selskab af
bl.a. tre medaljer fra 1897,
vundet af Christoffer Fischer. Endvidere kan fremvises Jørgen Knudsens medaljer og DM-trøje fra hans
overraskende
danmarksmesterskab i linjeløb i 1977
samt Per Frederiksens specielle førstepræmie fra de
nordiske mesterskaber i
holdkørsel for juniorer i Finland: en dekoreret dolk.
Desuden kan de besøgende komme tæt på Horsens’
største cykelnavn gennem
tiderne, Chr. Pedersen.
Han blev dansk mester to
gange i linjeløb for Horsens
Amatør Cykleklub i 1943 og
1944, inden han i 1945 flyttede til København. Her vandt
Chr. Pedersen yderlig fire
DM-titler, tre for DCR og et
for Lyngby CC, fordelt på to

i enkeltstart og to i linjeløb.
Det sidste blev vundet i
1953, da han også vandt det
store østeuropæiske etapeløb Fredsløbet. Han er fortsat eneste danske cykelrytter, der har vundet seks danske mesterskaber i landevejskørsel.
Chr. Pedersens familie har
lånt idrætsarkivet tre DMtrøjer, nogle præmier og en
større samling billeder,
hvoraf flere indgår i udstillingen. Endvidere har familien skænket arkivet et par
præmier, der stammer fra
Chr. Pedersens sejr i
Stockholm Grand Prix 1945,
og som nu indgår i arkivets
permanente udstilling.

Drikkehornet
Cykeludstillingens
midtpunkt bliver dog en noget
speciel præmie, et stort
drikkehorn, Chr. Pedersen
modtog efter sejren i Storstrømsbro-løbet i 1942.
Det kan kædes sammen
med Horsens’ 500 års købstadsjubilæum samme år.
Chr. Pedersens vendte hjem
fra en succesfuld turné i Sverige, samtidig med at byen
fejrede købstadsjubilæet.

Han blev hyldet som en
konge, da han blev kørt gennem byen i hestevogn for at
blive modtaget i pausen af
en fodboldkamp i Horsens
Idrætspark. Med sig havde
han trofæet fra Storstrømsbro-løbet nogle uger tidligere. (ch-r)

3 Cykeludstillingen på
Horsens Idrætsarkiv,
Gasvej 21, kan ses frem til
den 19. august i arkivets
åbningstid: tirsdage
kl. 9-12 og søndage
kl. 13-16. Desuden kan
aftales gruppebesøg på
andre tidspunkter.

3 Chr. Pedersen hyldes
i Horsens Idrætspark
i forbindelse med Horsens’
købstadsjubilæum i 1942.
På billedet ses (fra venstre)
HAC’s formand Cajus Nielsen,
Chr. Pedersen og HAC-lederen
Svend Jensen. Med sig har
Chr. Pedersen præmien fra
sejren i Stortrømsbroløbet
- drikkehornet, som kan ses
i udstillingen.
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0 Cykelrytteren Axel Sørensen på Århus Cykelbane i 1900.
Axel Sørensen blev 1918-1939 socialdemokratisk borgmester
i Horsens, byens første folkevalgte, og minister for offentlige
arbejder (trafikminister)1939-1940 under Thorvald Stauning.
Axel Sørensen, som døde i 1947, var endvidere medlem af
Landstinget 1932-1936 og Folketinget 1943-45.
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