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Ny hjemmeside og olympiske medaljer til idrætsarkivet 
Hjemmesiden er ægte nok – men OL-medaljerne er kopier   
 
Dette er førsteudgaven af Nyheder fra Horsens Idrætsarkiv. Det er samtidig markering af, 
at idrætsarkivet har åbnet en helt ny hjemmeside, sponsoreret af Web- og IT-firmaet 
Skysolution i Hinnerup www.skysolution.dk   
 
Horsens Idrætsarkiv er meget taknemmelig for firmaets donation! 
 
Skysolution har skænket idrætsarkivet en moderne hjemmeside, en Webside i responsiv 
design. 
Responsive design er en design opsætning som gør, at Websiden også bliver en mobil 
Webside der tilpasser sig automatisk til mobile enheder som mobiltelefoner, Ipads og tablets. 
 
Det er idrætsarkivets ønske, at hjemmesiden bliver et vigtigt værktøj i bestræbelserne for at leve 
op til arkivets fornemmeste formål: at synliggøre idrættens historie i Horsens og omegn. 

 
OL- medaljer 
Op til indvielsen af Horsens Sejlklubs nye klubhus på 
Lystbådehavnen har idrætsarkivet leveret lidt materiale til 
udsmykning. Formanden for Sejlsportens Venner, Carl 
Gerstrøm, kvitterede for hjælpen ved at skænke kopier af 
sejlsportsmanden Steen Sechers OL-medaljer – en 
bronzemedalje fra OL 1988 i Seoul og en guldmedalje fra OL 
1992 i Barcelona.  
Medaljekopierne pryder nu Steen Sechers indmarchdragter på 
ginerne i udstillingslokalet Hall of Fame.   
 

Øverst OL-bronze 1988 og nederst OL-guld 1992. Foto: GLK 

 
Vest fra OL 2012 
Carl Gerstrøm viderebragte også en overtræksvest og to 
danske udvekslings pins fra OL 2012 i London, som eneste 
horsensianske deltager, Anne-Marie Rindom, ønskede at 
skænke til idrætsarkivet. 
Horsens-pigen blev nummer 13 i Laser Radial ved OL-
sejladserne ud for Weymouth i Sydengland.  
Overtræksvest og pins kan fremover ses i Hall of Fame lokalet.  
      
DGI Lokalarkiv på plads 
Ved årsskiftet 2013 overtog idrætsarkivet det gamle HGU arkiv, 
som var opbevaret hos DGI Sydøstjylland på Langmarksvej. 
Materialet er nu registreret og på plads i idrætsarkivet. 
HGU arkivalierne, der er fra perioden 1888-2006 opbevares 
som en selvstændig afdeling under navnet DGI Lokalarkiv. 
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