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3Sekundære 
placeringer 
til Horsens

Af Tommy Poulsen
tp@hsfo.dk

FORGES LES EAUX - Cykelryt-
terne fra GM/LRØ savnede
radiokontakt på 1. etape
med opløb i Forges les Eaux
i Normandiet Rundt i går.

- Det er en stor omvælt-
ning for rytterne, at vi nu
skal køre uden radiokon-
takt, sagde sportsdirektør
Michael Skelde. Der er man-
ge nye ryttere på vort hold,
og de følte sig usikre, fordi
de selv skulle tage dispositi-
onerne på cyklen. En rytter
som Lasse Bøchman er
bedst, når han er topstyret.

- Han er så stærk, at han
kunne vinde Normandiet
Rundt, men han traf de for-
kerte beslutninger i dag. Det

betød, at vi ikke fik nogen
med i en gruppe på 18
mand. I stedet for at være
med i front måtte vi arbejde
hårdt for at køre gruppen
ind. Det lykkedes, men det
kostede alt for mange kræf-
ter, sagde Michael Skelde.

Michael Tronborg fra
GM/LRØ var udsat for to
styrt undervejs.

Mads Christensen blev nr.
44, Christopher Juul-Jensen
nr. 62 og Lasse Bøchman nr.
78, alle i samme tid som vin-
deren.

Michael Tronborg tabte
1,29 min. som nr. 99.

Michael Berling mistede
13,28 min. som nr. 109, og
Kasper Linde tabte 13.33
min. som nr. 118 blandt de
130 ryttere.

Morten Christiansen fra
Horsens, der repræsenterer
Team Designa Køkken/Blue
Water, blev nr. 76.

Radiokontakt
hårdt savnet

3Ni ryttere 
til to tyske løb

Af Tommy Poulsen
tp@hsfo.dk

BLOIS - 10 ryttere fra Odder
og Odenses fælleshold Team
Energi Fyn har været i
træningslejr ved Blois i
Frankrig. 

Under træningslejren har
teamet deltaget i tre UCI løb
i området.

Først deltog teamet i Pa-
ris-Troyes, den efterfølgen-
de weekend i Classic Loire
Atlantique og La Roue Tou-
rangelle Région Centre samt
Classic Loire Touraine des
Vignobles et Châteaux.

Sportsdirektør Anders

Fialla var meget tilfreds med
holdets indsats i alle tre 
løb.

Bedst var Jakob Bering,
Mads Meyer og Andreas Fri-
sch, som sluttede med en 11.
plads i det sidste løb. I den
kommende weekend stiller
Team Energi Fyn op med ni
ryttere i de to tyske løb.

Det er Andreas Frisch,
Mads Meyer, Thomas Guld-
hammer, Rasmus Fjordside,
Søren Pugdahl, Jacob Kod-
rup, Rasmus Sterobo,
Kasper Malmkjær og Christi-
an Kreutzfeldt. 

Jakob Bering stiller op i et
stort MTB løb, der bliver
kørt  i Schweiz.

Odder-ryttere
kører i Tyskland

3Victor 
Kristensen fik 
DIF-pris og 5000
kr. på SFHO-møde

Af Tommy Poulsen
tp@hsfo.dk

HORSENS -  Victor Kristen-
sen, 85-årig leder af idræt-
sarkivet på Gasvej i Hor-
sens, blev hyldet på Sports-
sammenslutningens re-
præsentantskabsmøde i Fo-
rum Horsens i aftes.

Han modtog Danmarks
Idræts-Forbunds „Gør det
selv“-pris.

- Jeg kommer aldrig til at
overrække en pris, der har

været så velfortjent, som
prisen til Victor, sagde Sf-
HO-formand Torben Eng-
holm.

Brydeklubben Hermod
havde indstillet Victor Kri-
stensen, der har en fortid
som landsholdsbryder i
Hermod. Han har Hermods
formand fra 1954 til 1966 og
blev formand for Sports-
sammenslutningen i Hor-
sens i 1962.

Byggeri
Victor Kristensen var med
til at tage initiativet til op-
førelsen af Vesthallen i 1969.

Allerede i foråret 1965 var
han med til at opføre Her-
mods klubhus i Enggade
ved frivillig arbejdskraft.

Han var til stede på alle 304
dage under byggeriet og sty-
rede de 104 hjælpere.

Victor Kristensen var og-
så med i arbejdet på svøm-
mehallen på Langmarksvej.

- Jeg er overvældet, sagde
Victor Kristensen.

Han anede ikke noget om,
at han skulle hædres, og vil-
le have meldt afbud til mø-
det.

- Jeg har problemer med
benene. Jeg er jo ved at blive
gammel, grinede Victor Kri-
stensen. 

Der fulgte 5000 kr. med
sammen med prisen.

- Det er mange penge. Jeg
ved ikke, hvordan de skal
bruges, sagde han.

Victor Kristensen var en

af byens store sportsfolk i
40’erne og 50’erne. 

Dengang bar han navnet
Victor Christensen.

- En dag sagde min kone:
„Jeg mener, vort efternavn
er med K“, og så fandt hun
dåbsattesten og overbeviste
mig, sagde en opstemt Vict-
or Kristensen.

Han har sin daglige gang
på idrætsarkivet, hvor han
er med til at passe på de
klenodier, som klubberne
og private afleverer.

- Vi vil dog gerne have
mange flere billeder og lig-
nende fra folk, især fra
Brædstrup og Gedved, der
er nye i Horsens kommune,
sagde Victor Kristensen.

85-årig hyldet for 
livslang indsats

0 Victor Kristensen har aldrig fået en krone for sin indsats som idrætsleder, hverken i Hermod, Sportssammenslutningen eller på
idrætsarkivet. Her modtager han prisen af SfHO-formand Torben Engholm.  FOTO: MORTEN MARBOE 

3SfHO-formand
og politiker sidder 
i en dobbeltrolle 

Af Tommy Poulsen
tp@hsfo.dk

HORSENS -  Vi har hårdt
brug for, at Horsens Kom-
mune ansætter en bredde-
idrætskonsulent, fastslog
Sportssammenslutningens
formand Torben Engholm i
sin beretning på repræsen-
tantskabsmødet i Forum
Horsens i aftes.

Torben Engholm er med-
lem af byrådet i Horsens, og
han erkendte åbent på mø-

det, at han kunne komme i
klemme politisk med sin ud-
melding.

Sparekrav
- Kommunen skal spare, og
det er jeg naturligvis også
med til, men jeg varer spor-
tens interesser, og når man
ser på, hvad f.eks. Frederi-
cia har fået ud af at sætte bå-
de en breddeidrætskonsu-
lent og en eliteidrætskonsu-
lent, må vi erkende, at vi er
langt bagefter Fredericia.
Horsens har satset på elite-
idrætten, og vi har en elite-
idrætskonsulent i Nikolaj
Broström, men vi har lige så
hårdt brug for en konsulent

for breddeidrætten, sagde
Torben Engholm.

Formanden blev endnu
mere overbevist om sit øn-
ske, da Ole Steen Hansen fra
Fredericia Idrætslederaka-
demi orienterede om, hvor
mange aktiviteter der var sat
i gang for breddeidrætten i
Fredericia.

Frits Kristoffersen fra
Brædstrup IF havde sendt
en ansøgning til Horsens
Kommune via Sportssam-
menslutningen, som SfHO
har bedt klubberne om. Han
rykkede for et svar.

- Vi vil gerne høre, om for-
eningerne er ligestillet om-
kring opkridtning og klub-

huse, og i vores henvendel-
se nævnte vi også vort ønske
om en kunstgræsbane i
Brædstrup, sagde Bræds-
trup-lederen.

Selv om henvendelsen var
sendt via SfHO, havde kul-
turudvalget sendt brevet til-
bage til SfHO til udtalelse,
oplyste kulturchef Hanne
Damgaard.

31 deltagere
Repræsentantskabsmødet
havde kun samlet 31 deltage-
re, og SfHO kunne endnu
engang opleve en total man-
gel på interesse for sit arbej-
de blandt medlemsklubber-
ne.

Formand i klemme

0 Lasse Bøchmann er bedst, når han bliver topstyret, siger 
Michael Skelde.  FOTO: MARTIN RAVN 


