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Udstilling:

Cykelsporten i Horsens
Fra tirsdag den 14. februar kan en
udstilling om cykelsporten i Horsens
ses i Horsens Idrætsarkiv. Dermed
lægger arkivet sig i baghjulet på
Danmarks Industrimuseums store
Giro d’Italia udstilling, som åbnede
den 27. januar.

Marstrand-LRØ’s bedrifter,
som bl. a. førte til at cykelholdet kunne modtage Stofa
prisen 2012 for årets største
sportspræstation i Horsens i
2011. Det skete ved Sport
Awards festen i Forum Horsens forrige lørdag.

Idrætsarkivets udstilling er
en planche-udstilling i tekst
og billeder, som i store træk
fortæller byens cykelsportshistorie fra 1896 til i dag.
Startende med Horsens
Cykle Clubs stiftelse og
Dansk Cykle- Rings Væddeløbsbane ved Sølyst og sluttende med omtale af nogle af
Cycling Horsens/Glud &

Ud over plancherne udstilles nogle effekter fra cykel-
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Opstilling af kandidater
I overensstemmelse med Energi Horsens vedtægter og valgregulativ opstilles kandidater til repræsentantskabsvalg i Energi
Horsens. Der er valg i Valgområde A, som dækker seks valgdistrikter. Bestyrelsen har sikret sig, at der er interesserede kandidater
til alle pladser, og nedenstående kandidater stiller op.

Såfremt der er andre kandidater, som ønsker opsttilling, kan
man ved kontakt til Energi Horsens, eller på Energi Horsens
hjemmeside, finde proceduren herfor. Opstilles der yderligere
g den 29. marts 2012.
12. Stedet
kandidater, bliver der afholdt valg
for valghandlingen vil blive annonceret, hvis det blive
er aktuelt.
Alternative kandidatforslag skal være Energi Horsenss i hænde
senest den 28. februar 2012 kl. 12.00.

Valgområde A
Valgdistrikt

Kandidater

Ny-/genopstillet

1 Dagnæs-Tyrsted

Mestersvend Dannie Petersen

genopstillet

1 Dagnæs-Tyrsted

Direktør Michael Richter

genopstillet

1 Dagnæs-Tyrsted

Ingeniør Carsten Schrøder

genopstillet

1 Dagnæs-Tyrsted

Autoforhandler Mogens Vinter Poulsen

genopstillet

1 Dagnæs-Tyrsted

Elinstallatør Hardy Berg

genopstillet

1 Dagnæs-Tyrsted

Jordemoder Karina Aamann

genopstillet

2 Torsted-Thorsvang

Overlærer Lis Emborg

genopstillet

2 Torsted-Thorsvang

Direktør Jens Munk Jensen

genopstillet

2 Torsted-Thorsvang

Direktør Thomas Iversen

genopstillet

3 Sejet-Uth

Cand.agro Jørgen Brønd

genopstillet

4 Bjerre

Elektroingeniør Ebbe Lohmann Madsen

genopstillet

5 Hatting- Eriknauer

Aut. Installatør Jens Kvorning

genopstillet

25 Horsens Nord Øst-Endelave

Malermester Finn Damgaard

genopstillet

25 Horsens Nord Øst-Endelave

Systemudvikler Assia Zouauoi

genopstillet

25 Horsens Nord Øst-Endelave

Gymnasielærer Kathrine Pedersen

genopstillet

25 Horsens Nord Øst-Endelave

Psykoterapeut Ann Fynbo

genopstillet

25 Horsens Nord Øst-Endelave

Direktør Mette Ravn

genopstillet

27 Horsens City

Teaterdirektør Kim Bisgaard

nyopstillet

27 Horsens City

Bankdirektør Lars Skovbjerg

nyopstillet

27 Horsens City

Tandlæge Lisbeth Skibsted

nyopstillet

27 Horsens City

Områdechef Søren Sandberg

nyopstillet

27 Horsens City

Retsbud Gitte Kjærsgaard Jensen

nyopstillet

25 Horsens Nord Øst-Endelave

Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen

nyopstillet

17 Hosby, As Kirkholm

Projektleder Søren Martin Sørensen

nyopstillet

Cykelrytteren A
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Axel Sørensen bl Sørensen på Århus Cykelbane
i 1900.
ev senere sociald
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første folkevalgt
e, 19
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er (trafikminister 18-1939 og minister for
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vald Stauning.
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Chr. Pedersen vandt i 1943 i Svendborg Horsens første Danmarksmesterskab i cykling. Historisk billede, hvor Chr. Pedersen
besejrer de tre foregående års mester Rudolf Rasmussen, KCK, i
en så tæt spurt, at der måtte målfoto til. Rud. Rasmussen vandt
ikke flere DM-titler – Chr. Pedersen vandt yderligere fem mesterskaber indenfor 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.
Foto: Chr. Pedersens billedsamling / fotograf ukendt.

Suppleringsvalg

Hvem kan stille op til repræsentantskabet?
Alle under 70 år i et af ovenstående distrikter kan stille op
til valg, i henhold til Energi Horsens vedtægter, som findes på
www.energihorsens.dk. En virksomhed, institution o.l. i distriktet kan opstille en ledelsesrepræsentant.

Om Enerrgi
gi Horsens
Energi Horsens investerer i innovative iværksættere, virksomheder og projekter inden for enerrgi
g
gi og kommunikationsteknologi
samt uddannelse inden for naturvidenskab. Vor
Vores mål er at
udvikle og styrke området imellem Horsens, Hedensted, Vejle
Vejle
og Juelsminde.

sporten. De ældste er tre
medaljer fra 1897, vundet af
Christoffer Fischer. Endvidere kan fremvises Jørgen
Knudsens medaljer og DMtrøje fra hans overraskende
Danmarksmesterskab i linieløb i 1977 samt Per Frederiksens specielle
førstepræmie fra NM i
holdkørsel for juniorer i
Finland – en dekoreret dolk.
Det er lykkes idrætsarkivet,
at fremskaffe flere effekter,

som har tilhørt Horsens
største cykelnavn gennem
tiderne, Chr. Pedersen, der
blev dansk mester to gange
i linieløb 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 linieløb. Det sidste blev vundet i 1953, hvor han også
vandt det store østeuropæ-

Cykeludstillingen kan ses frem til den 19.
august i Horsens Idrætsarkivs åbningstid,
som er tirsdage 9-12 og søndage 13-16.
Gruppebesøg udenfor idrætsarkivets
åbningstider kan aftales.

9

Uge 7 | 15/2–12

”De Gule” sparker foråret i gang
med Kickoff i Bytorv Horsens
AC Horsens står foran klubbens mest
spændende forår nogensinde og der
venter knap tre måneders action fra
bolden triller første gang, når ”De Gule”
møder HB Køge på CASA Arena Horsens
den 4. marts klokken 16.00.

Chr. Pedersen hyldes i Horsens Idrætspark i forbindelse med
Horsens købstadsjubilæum i 1942. På billedet ses 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.
Foto: Horsens Idrætsarkivs samling / fotograf ukendt.
iske etapeløb Fredsløbet, og
han er eneste dansk cykelrytter, som har vundet seks
danske mesterskaber i landevejskørsel.
Chr. Pedersens familie har
velvilligt lånt idrætsarkivet
tre DM-trøjer, nogle præmier og en større samling
billeder, hvoraf flere indgår
i udstillingen. Endvidere
har familien skænket et par
præmier, der stammer fra
Chr. Pedersens sejr i

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 Storstrømsbroløbet nogle uger tidligere.

Sejrsceremoni uden jubel. Som Chr. Pedersen blev også Horsens
anden DM-vinder i cykling fundet i Svendborg. Det skete i
1977, hvor HAC’s 20-årige Jørgen Knudsen blev mester efter en
dramatisk afslutning. Første rytter over stregen var Hvidovres
Ivar Jacobsen, men han blev imidlertid korrekt diskvalificeret for
at have skubbet 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,
mens Verner Blaudzun måtte bære cyklen over målstregen. Resultatet blev en horsensiansk mester – men en sejrsceremoni
uden jubel. På billedet ses fra venstre: Jan Gram Jensen, Jørgen
Knudsen og Verner Blaudzun.
Foto: Horsens Idrætsarkivs samling / fotograf ukendt.
Stockholm Grand Prix 1945
og som nu indgår i arkivets
permanente udstilling.
Cykeludstillingens midtpunkt er imidlertid en
noget speciel præmie, et
stort drikkehorn, som Chr.
Pedersen modtog efter sejren i Storstrømsbroløbet i
1942, og som kan kædes
sammen med Horsens 500
års købstadsjubilæum
samme år. Chr. Pedersens
vendte hjem fra en succesfuld turne i Sverige samtidig med at byen fejrede

Vi har ALTID TID
– for det friske team står
klar til at tage imod dig
uden tidsbestilling!

Det flotte sportslige efterår
har bragt Johnny Mølbys
mandskab op på fjerdepladsen i Superligaen og AC
Horsens har også mulighed
for at nå pokalfinalen, hvis
”De Gule” ekspederer HB
Køge ud i semifinalen.

Som optakt til det hæsblæsende forår inviterer AC
Horsens hele byen til Kickoff i Bytorv Horsens fredag den 24. februar, hvor
der vil være masser af gul
stemning fra klokken 16.00.
Tommy Poulsen fra Hor-

sens Folkeblad interviewer
trænere og spillere, AC
Horsens’ cheerleaders præsenterer et nyt flot show og
der er super tilbud på merchandise og billetter.
AC Horsens og Bytorv Horsens afholder også konkurrence den 24. februar og du
kan afhente din konkurrencekupon i Stadium, Skoringen, Marcus, Matas eller
Telenor fra klokken 14.00.
”De Gule” sætter både merchandise og billetter på højkant, og vinderne offentliggøres kort efter Kickoff
samt på AC Horsens’ hjem-

meside og officielle Facebookside.
Du kan også hente gratis
autografkort hos Stadium,
Skoringen, Marcus, Matas
og Telenor, og spillerne
giver gerne en autograf. Der
er selvfølgelig også mulighed for at få taget et foto af
dig og din yndlingsspiller.
Kom og vær med til at
sparke det gule forår i gang.

Ta´ 3 par
Betal kun
for 2 par*
*den billigste er gratis

Gælder alt i butikken

Klip kr. 249,-
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Tlf. 75 61 38 55
www.unique-hair.dk
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