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Horsens

Wrouum wrouum WROUUM!

Mand slået med
knojern i ansigtet
horsens - Sydøstjyllands
Politi skal have kigget nærmere på en voldssag, hvor
en 16-årig dreng fra Stouby
torsdag blev slået på Restaurant Wulff i Rædersgade.
Episoden skete mellem kl.
1 og 2. Her blev drengen slået i ansigtet med et knojern,
hvilket gav ham både løse og
knækkede tænder. Han blev
tilset på skadestuen, oplyser
politiet, der ikke i morges
havde flere oplysninger om
voldsepisoden.

Idrætsarkivet
fortæller historien
om Horsens
og speedway
Af Chr. Rimestad
cr@hsfo.dk

HORSENS - Gashåndtaget i
bund, motorerne brøler - og
så af sted!
Med Horsens udnævnt til
speedway grandprix-by i år,
næste år og i 2017 har
Idrætsarkivet været i gemmerne og står nu klar til at
vise en udstilling om
”Speedway og Horsens”.
Det er blevet til en historie, som rækker tilbage til
1902. Da er det første motorcykel-løb i Horsens registreret. Det foregik på cykelbanen bag Sølyst.
Mere hold på tingene kom
der i 1921, da lokale kørere
stiftede Horsens Motor Klub
(HMK) og begyndte at arrangere løb.
Fra 1924 kom også biler
med, og fra 1929 blev navnet
Horsens Automobil og Motor Klub (HAMK) - og klubben eksiterer stadig.

Pludselig sprang
en mand ud fra
toilettet...

Fuld tryk på rundt i svinget! F
 otoet er fra Frederikslyst Motorbane sidst i 50’erne. To horsensianere, Robert Jørgensen og Kaj Uffe von
Qualen, kæmper om føringen foran københavnske Leif Petersen. Billedet har Idrætsarkivet fra Kaj Uffe von Qualens scrapbog.
Frederikslyst Motorbane 
havde det ikke godt med
regnvejr. Her forsøger et par
kørere under et løb i 1957 at
komme fri af mudderet. Til
venstre er det Henning
Pedersen på en Royal Enfield,
til højre Kaj Uffe von Qualen på
en Triumph. 

Storhedstiden

Motorsporten havde sin lokale storhedstid fra 1957 og
et årti frem.
I 1957 kunne HMK efter at
have kørt bl.a. på en slaggebane ved Hem Odde tage sin
egen bane, Frederikslyst
Motorbane, i brug.
Små 10 år senere, i 1966,
fik klubben sin første danmarksmester, da den 20-årige mekanikerlærling Godtfred Andreassen blev en
overraskende vinder af årets
DM-løb i Esbjerg.
På dette tidspunkt havde
klubben blot to aktive kørere tilbage. Flere søgte til Fredericia Motor Klub, som
overtog Frederikslyst og
brugte den som hjemmebane, og frem til lukningen i
1998 blev her afviklet mange



nationale og internationale
løb.

På lejet jord

Frederikslyst-banen
har
navn efter Frederikslyst
Skovkro, der lå i landlige
omgivelser et par km nordøst for Løsning.
Horsens Motor Sport lejede her et stykke jord af kroens ejer, og så gik klubbens
medlemmer i gang med at

bygge banen, som åbnede
26. maj 1957. 8000 tilskuere
kiggede med, da de første
vindere blev kåret.
Mange andre løb fulgte også efter regnvejr, hvor
jordbanen endte med at være en mudret affære, som
krævede mere af kørerne
end blot at kunne dreje på
gashåndtaget.
Udstillingen på Idrætsarkivet runder af med at for-

Siddepladser til speedway
grandprix er snart væk
Salget går rigtigt
godt, lyder
meldingen fra
AC Horsens
HORSENS - Ledige sidde-

pladser på østtribunen og
ståpladser på øst-, nord- og
vesttribunerne.
Sådan lyder status fra AC
Horsens omkring det store
speedway grandprix-løb på
Casa Arena Horsens søndag
8. august.
Gitte Vestbo, som er an-

svarlig for billetsalget, fortæller, at der endnu er ”lige i
underkanten af et par tusinde” af de i alt 12.500 billetter
tilbage.
- Lige før jul, mens der
endnu var rabat på priserne,
solgte vi rigtigt mange billetter. Meget naturligt gik salget derefter lidt stille, men
nu er folk igen ved at komme
ud af busken. Også fordi det
haster, hvis man vil have en
siddeplads, siger Gitte Vestbo.
På de to langsider er alle
siddepladser væk, mens der

som sagt stadig er nummererede siddepladser på østtribunen.
Ellers må man stå. Her er
der endnu ledige billetter på
de to langsider samt på vesttribunen, der bliver en ren
stå-tribune.
Løbene begynder kl. 19.
Arrangementet på Casa
Arena Horsens bliver det
første af tre, idet AC Horsens, som står bag, har sikret sig en aftale om, at der
også næste år og i 2017 skal
afvikles speedway grandprix på Langmarksvej.  ch-r
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tælle om Godtfred Andreassens videre karriere - han
nåede at være både landsholdskører og professionel ligesom 90’erne rundes med
historien om, hvordan
dansk speedway da var præget af et lokalt firkløver: Brian Karger og brødrene Jan
og Brian Andersen fra Tving-

strup og Gert Handberg fra
Gedved.
Det hele rundes af med et
par plancher om de kommende tre års grandprix-løb
i Horsens. For selvfølgelig
har Idrætsarkivet allerede
sikret sig bl.a. et eksemplar
af plakaten for det første af
løbene søndag 8. august.

➔➔ Speedway-udstillingen
havde premiere, da
Horsens Kommune uddelte
årets idrætspriser på
rådhuset. Nu kan den ses på
Idrætsdarkivet, Gasvej 21,
til hen på efteråret.
Åbningstiderne er tirsdag
kl. 9-15 og søndag kl. 11-14.

horsens - En 25-årig mand
fra Horsens fik sig en ubehagelig oplevelse, da han mandag mellem kl. 4 og 4.30
stod på toilettet på Mad
Americans i Rædersgade.
Ifølge Sydøstjyllands Politi
sprang der pludselig en
mand ud fra en toiletbås og
nikkede den 25-årig en skalle. Han slog sin underkæbe
og fik ødelagt en tand.
Det eneste signalement af
overfaldsmanden er, at han
er en rockerlignende type,
lyder det fra politiet, der
skal have kigget nærmere på
videoovervågning på stedet.

Stjal dyre møbler
horsens - Ejerne af en villa
på Næsset har anmeldt indbrud i deres hus natten til
lørdag.
Her brød tyve en terrassedør op og stjal 12 sorte Arne
Jacobsen spisebordsstole og
flere PK 22 lænestole i lyst
læder.
Det oplyser politiet.

RECEPTION
I FORBINDELSE MED

ÅBNING I NYE LOKALER
Dansk er flyttet fra Borgergade 3 til Torvet 26.
Det fejrer vi ved at slå dørene op

LØRDAG DEN 11. APRIL
- hvor vi gerne vil invitere venner af huset,
familie, samarbejdspartnere samt gæster til en

RECEPTION FRA KL. 10.00-15.00.
Kom og oplev noget nyt, samt få lidt godt til ganen.
Vi glæder os til at byde jer indenfor!
Med venlig hilsen

TORVET 26 HORSENS
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