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MANGE BESØGTE IDRÆTSARKIVET I DET FØRSTE KVARTAL   

 

Ikke færre end 721 besøgende fandt vej til Horsens Idrætsarkivs lokaler i det første kvartal af 
2016. Der en fremgang på knap 25 % i forhold til i fjor.  

Specielt på Industrimuseets ’gratisdag’ i januar 
fandt mange horsensianere vej til Gasvej. På den 
søndag talte idrætsarkivet 284 besøgende, hvilket 
var det dobbelte antal i forhold til sidste år.   
 

Modsat har idrætsarkivet oplevet et fald i modtagne 
effekter i forhold til de foregående år. Det er imidlertid 
forventeligt efter flere år med et stort antal indleverede 
materialer vedrørende idrætten i Horsens. 
 

Blandt årets indkomne materiale er det diplom, som 
fodboldspilleren Bent Schmidt Hansen, HfS, modtog 
sammen med Ceres Pokalen 1967 for bedste 
idrætspræstation i Horsens i 1966 – debut på A-
landsholdet og oprykning til 1. division med HfS.  
 

Sidste år skænkede Bent Schmidts familie hans 
emblemsamling, scrapbøger og et par ringbind med 
billeder til idrætsarkivet. Billedet er derfra, og på det 
ses Erik Sodemand fra Ceres Bryggerierne overrække 
Ceres Pokalen, diplom og blomster til Bent Schmidt i 
Horsens Sejlklubs restaurant i 1967. 
 

Diplomet og Ceres Pokalen kan nu ses sammen i 
Horsens Idrætsarkivs udstilling. 

 
 

For Horsens’ største idrætspræstation i 2015 – et 
verdensmesterskab i bådtypen Laser Radial – modtog 
Anne-Marie Rindom, Horsens Sejlklub, den 2. februar 
Advokatgruppen Prisen 2016 på firmaets kontor.  
På billedet ses Anne-Marie Rindom aftenen forinden 
på Horsens Rådhus, hvor hun er flankeret af borg-
mester Peter Sørensen og kulturudvalgsformand 
Kristian Dyhr ved uddelingen af Horsens Kommunes 
Idrætspriser.  
Det var 57. gang der blev hædret et årets idrætsnavn 
siden prisen blev indstiftet i 1960. 

 
 

Horsens Folkeblads Idrætslederpris 2015 blev uddelt 
den 30. marts ved Sport Horsens’ repræsentantskabs-
møde i Forum Horsens.  
Hæderen tilfaldt HfS’ formand Per Henriksen, som på 
billedet ses sammen med Sport Horsens’ formand 
Bettina Sparvath. 
 

Det var 56. gang Folkebladets idrætslederpris blev 
uddelt siden prisen blev indstiftet i 1960.   
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