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STRIK
Nye farver

VI SES HOS

NEDERDELE

BLUSER

KJOLER

TUNIKA

BUKSER

M.M.

75,-
100,-

JEANS
3 farver - 2 modeller

700,-

STRIK
Pullover & cardigan

Flere farver

400,-

200.-

150.-500.-

400.-

CREAM

KAFFE

NÛ

ROBELL

SAINT TROPEZ

BRANDTEX

SIGNATURE

JENSEN

INTOWN

SIGNAL

ELTON

OG MANGE

FLERE BRANDS

FØRES

I BOUTIQUE

MARY

KÆDENS

BUTIKKER

150,-
200,-

JULEMARKED

BLUSER
Viskose m. print

400,-

300,-

TRUST

JULESALG
MASSER AF VARER NU NEDSAT!!

Idrætsarkivet har 
eksisteret i 25 år
Har valgt at droppe 
reception på grund 
af coronasitua-
tionen.

Jenny Kammersgaard i 1936, da hun netop er kommet i land efter at ha-
ve svømmet fra Langeland til Korsør. Det gjorde hende til æresmedlem i 
Horsens Svømme og Gymnastik Forening. Foto fra Horsens Idrætsarkiv

Marianne Husted
mahu@horsens-folkeblad.dk

HORSENS: Den 2. december var
det 25 år siden, at Horsens
Idrætsarkiv slog dørene op
for arkivets første udstilling.

Det blev i 1995 markeret
med en reception i nyetable-
rede lokaler i Gasvej 21, hvor
borgmester Vagn Ry Nielsen
holdt åbningstalen. Der bli-
ver dog ikke borgmestertale
ved 25 års-jubilæet. På grund
af covid-19-situationen bli-
ver dagen ikke markeret med
reception.

Det var en drøm for den
tredobbelte DM-vinder i 400
m hækkeløb og tidligere sta-
dioninspektør, Albert Ras-
mussen, da arkivet og den
første udstilling kunne åbne.
Udstillingen bestod overve-
jende af billeder og effekter,
som han havde samlet gen-
nem 40 år

Ideen til et idrætsarkiv
kom fra formanden for Sport-

ssammenslutningen for Hor-
sens og Omegn (SfHO), Børge
Jørgensen. SfHO fik samlet en
arbejdsgruppe af gamle
idrætsledere, der arbejdede
for et idrætsarkiv i Horsens.
Formålet med arkivet blev:
"At arbejde for synliggørelse
af idrættens historie i Hor-
sens og omegn."

Jenny i fokus
Da et enigt byråd i december
1997 besluttede at skænke
grund og tilhørende bygnin-
ger til Industrimuseet, var
idrætsarkivets tilstedeværelse
på førstesalen i nr. 21 en del
af pakken.

Samlingen er vokset be-
tragteligt. Jenny Kammers-
gaards præmie- og gavesam-
ling er arkivets fornemste.
Fem OL-dragter fra sejlerne
Poul Ohff (1952) og Steen Se-
cher (1988 og 1992), kajakro-
eren Birgitte Froberg (1988)
og fodboldspilleren Gitte
Krogh (1996), samt roeren
Aksel Bonde Hansens sølv-
medalje fra OL 1948 kan også
ses. Seneste klenodie i sam-
lingen er bokseren Johny Jen-
sens EM-bælte fra Rom 2007.

Horsens Folkeblad har bl.a.
overdraget sit sort/hvid-bil-
ledarkiv til idrætsarkivet.

Syv frivillige er tilknyttet
arkivet, som drives af Sport

Horsens, som SfHO ændrede
navn til.

Comedy-
talentshow 
på Horsens 
Ny Teater

Flemming Hvidtfeldt
xflhv@jfmedier.dk

HORSENS: Næste år er Hor-
sens Ny Teater klar med
flere Open Mic-shows.
Her kan horsensianerne
opleve nye komikere, når
de tester sig selv og deres
materiale af.

Teatret beskriver selv
Open Mic-konceptet som
en legeplads for comedy-
talenter. De mindre erfar-
ne komikere eller amatø-
rer får til forårets to shows
chancen for at få et spot
på scenen. Onsdag 3.
marts og onsdag 28. april,
begge dage fra kl. 19, læg-
ger teatret scene og rum til
dem, der gerne vil prøve
sig af.

Har man lyst til at afprø-
ve sine talenter med et
spot på Horsens Ny Tea-
ter, kan man sende en
mail til valdemar@come-
dyklubben.dk - og mærk
mailen med ”Open Mic
Hnt". -feldt


