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Superrampe tager form
Skaterne i Gedved
kan godt begynde
at glæde sig

Så er der spisepause, o
 g med
sydlandsk vejr søgte de fleste
helt naturligt skyggen, da der
skulle tankes op med mad og
væske i Madsby Legepark. 

Af Jens Amtoft
ja@hsfo.dk



gedved - Jo, jeg har lige væ-

ret ude og investere i et skateboard til mig selv, indrømmer Niels Ibsen.
Han er for tiden i fuld
gang med at bygge en superrampe i Gedved i et hjørne
af boldbanerne ved Gedved
Hallen - og nu er arbejdet
skredet så langt frem, at
man tydeligt kan fornemme,
hvordan den endelige superrampe kommer til at se
ud.
Og det har givet blod på
tanden hos mange - ikke kun
hos Niels Ibsen.
- Der kommer mange henvendelser for tiden fra folk,
der gerne vil bruge den. Det
er ikke kun børn og unge fra
Gedved. Der er folk fra Egebjerg - og der er flere voksne, der har spurgt, om de
også må bruge rampen.
Selvfølgelig må de det, siger
Niels Ibsen.
Det er fire uger siden første strø blev lagt på græsset.
Og selv om byggeriet skal
konkurrere med fuldtidsarbejde og ferie, vurderer
Niels Ibsen, at rampen står
færdig i løbet af højst et par
uger.
- Men jeg vil helst ikke sætte nogen endelig dato på.
Det tager den tid, det tager,
understreger han og indrømmer, at netop det med at
tage tingene som de kommer, er lidt af en livsstil for
ham.

Grill og hygge

Fire frivillige - med Niels Ibsen i spidsen - har knoklet
løs i de timer, de har i overskud.

Sønderbros tur til
Madsby Legepark
er en tradition

Niels Ibsen regner med,at Gedved Superrampe står færdig i løbet af et par uger - hvis alt går vel. 

I øvrigt bruges der på Gedved Superrampe...
nn 482,7 meter tømmer
nn 1008 meter brædder
nn 1612,8 meter lægter
nn 74 finèrplader og
nn 4480 skruer

Men det gør slet ikke så
meget, siger Niels Ibsen.
- Nej, for det er sjovt at lave - og det skal også være
hyggeligt. Der skal også være plades til at grille og drikke en cola og have en transistorradio tændt. Og vi har
også tid til at tale lidt om VM
i fodbold, siger Niels Ibsen.

Nu er alle buerne på
plads, og man kan begynde
at gyse ved tanken om, hvordan det bliver at stå på
ramppen i 3,5 meters højde.
- Ja, jeg vil bestemt råde
til, at man tager hjelm,
håndbeskyttere, skulder-,
knæ- og albuebeskyttere på,
siger Niels Ibsen.

Udover arbejdet med selve superrampen, er de fire
gået i gang med at etablere
en støjvæg.
- Jeg regner ikke med, at
naboerne vil blive generet af
støj fra banen - men for at
være på den sikre side, bygger vi en støjvæg. Vi vil bestemt ikke genere nogen, siger han.
En ekstra detalje på superrampen bliver en boldvæg, som idrætsforeningen
står bag. Den skal etableres
på den ene side og vil komme op i en højde af 4,80 m.
Så snart skelettet er færdigt, bliver rampen beklædt
med to forskellige slags finér
- en særlig robust type.
- Den kan holde til det meste. Den kan bruges til skate-
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board, rulleskøjter, BMX og
løbehjul. Den går ikke i stykker. Men vi håber selvfølgelig at slippe for hærværk, siger Niels Ibsen, der selv vil
holde et vågent øje med banen, når den er blevet indviet.
- Det kan sagtens være, at
vi laver en form for officiel
indvielse. Jeg kunne godt
tænke mig at få fat i nogen,
der er rigtigt dygtige, siger
Niels Ibsen, der efterhånden
har lagt mange timers arbejde i projektet.
- Uh, det er svært at sige
hvor meget. Men siden september er det mange hundrede timer, der er blevet
brugt, siger han.

Svømmepiger får en hel bog
Journalist følger
op på e-bog om
den lokale Jenny
Kammersgaard

”Svømmepigerne” bygger 
bl.a. på e-bogen ”Bølgebryderen”, som Tommy Heisz
udgav i januar 2013.

Af Chr. Rimestad

udøvere, mener Tommy
Heisz.
Allerede som ganske unge
piger satte de med historisk
gode svømme-præstationer
Danmark på sportens verdenskort.

Længderekord

cr@hsfo.dk

Journalisten
Tommy Heisz, som i januar
2013 udgav e-biografien
”Bølgebryder” om langdistance-svømmeren Jenny
Kammersgaard, følger nu op
med en egentlig bog.
”Svømmepigerne der forførte Danmark”, som bogen
hedder, handler ikke kun
om Jenny Kammersgaard.
Også to andre kvindelige
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HORSENS -

svømmere, Ragnhild Hveger
og Inge Sørensen, får deres
historie fortalt.

De tre forandrede for altid
svømmesporten og danskernes syn på kvindelige sports-

Jenny Kammersgaard, som
kom fra Horsens og udførte
sine første langdistancesvømninger i Horsens Fjord,
satte bl.a. dansk længderekord i havsvømning i 1938
ved at svømme fra Gedser til
Warnemünde på kun lidt
over 40 timer, og aviser i
hele verden skrev om hendes bedrift.
Ragnhild Hveger regnes
stadig for den måske bedste

kvindelige svømmer, verden
nogensinde har set, og Inge
Sørensen (”lille, henrivende
Inge” i folkemunde) var en
af de yngste OL-medaljevindere nogensinde, da hun
kun 12 år gammel deltog ved
OL i Berlin i 1936.
Sammen samlede de nationen i 1930’ernes krisetid,
da arbejdsløsheden hærgede sammen med frygten for
en forestående krig.
Bogen udkommer til
august på Informations Forlag.

horsens - En dejlig tur. Sådan beskriver Lis Helbo, formand for menighedsplejen
på Sønderbro, torsdagens
udflugt til Madsby Legepark
i Fredericia.
Turen er nærmest blevet
en sommertradition på Sønderbro, hvor invitationen
om at komme med gælder
enlige forældre med deres
børn. Der blev hygget, klappet geder og leget på den
store legeplads, før bussen
atter satte næsen mod Sønderbro.
Udgifter til turen betales
af de penge, der kommer i
kirkebøssen i løbet af året og
et tilskud fra Y’s Men’s Club.

Indbrud i villa
i Hovedgård
Horsens - Ved et indbrud i
en villa på Vintervej i Hovedgård er hele huset rodet
igennem. Beboerne har endnu intet overblik over, hvad
der er stjålet, oplyser Sydøstjyllands Politi.
Indbruddet er sket i tidsrummet fra fredag kl. 12 til
lørdag kl. 10.

Stjal playstation
på Borgmestervej
Horsens - Ved et indbrud i
en villa på Borgmestervej i
Horsens er der stjålet en
playstation 3, en Apple Macbook og forskellige smykker.
Indbruddet er sket i tidsrummet mellem kl. 6.15 og
15.15 lørdag.
Tyven har skaffet sig adgang gennem et køkkenvindue og har færdedes i stuen
og på toilettet.
Det oplyser vagtchef
Svend Pedersen, Sydøstjyllands Politi.

Stjal for 26 kr.
Horsens - 26 kroner. Det
var hvad en 27-årig mand fra
Horsens søndag formiddag
gjorde sig til tyv for.
Han stjal to grønne
Tuborg og en halv liter sodvand i Fakta på Langmarksvej 105 i Horsens.
Det skete kl. 10.15, og
manden blev opdaget og
meldt til politiet.

