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Støj fra seks spor spiller
stor rolle i undersøgelse

Wroooum! I en indledende idéfase vedrørende udbygningen af E45-motorvejen har over
80 procent af henvendelserne til Vejdirektoratet handlet om støj.
horsens. 6-7

Løbeklubber bag ny stafetsucces i Bygholm Park

horsens. 10-11

Strandkærvej 87 | 31. august kl. 15:45

NYHED Fit&Sund Dagnæs

af det 4. Fit&Sund-hus i Horsens

GRAND OPENING

Hyggen var som sædvanlig i højsædet, da der tirsdag aften for 15. gang blev afviklet Beringsstafet i Bygholm Park. Trods hyggen var der rigtig mange blandt de knap
4000 deltagere, der gav sig fuldt ud på den 2,65 km lange løbetur i den smukke park. Foto: Søren E. Alwan
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stafetten skiftede hænder. Foto: søren e. alwan

børneløbet indledte beringsstafetten. Foto: søren e. alwan

Optur til
Beringsstafetten
med 3595 tilmeldte
løbere og walkere
Med 719 tilmeldte hold lå tirsdagens Beringsstafet i Bygholm
Park i den rigtige gode ende i stafet-statistikken.
Beringsstafetten

I øvrigt den 15. af slagsen, som blev afviklet
i Bygholm Park.

mg@hsfo.dk

Deler opgaver og overskud

Mette Graugaard

Horsens: Meget tyder på, at tidspunktet for
afviklingen af årets Beringsstafet i Bygholm
Park, er rigtig godt timet. I hvert tilfælde kom
antallet af tilmeldte hold op i den flotte ende
af statistikken med 719 tilmeldte hold. Det
svarer til 3595 deltagere.
- Det betyder, at folk kan nå at stille hold,
efter de er kommet tilbage fra sommerferien,
siger stævneleder Flemming Thyssen i en lille
pause fra præmieoverrækningen til aftenens
hurtigste hold.
DHL Stafetten blev afviklet i sidste uge, og
det er den lokale stafet også planlagt efter.
Normalt dukker seks-otte procent af de tilmeldte hold ikke op. Også på det parameter
udmærker tirsdagens stafet sig. Kun fem-seks
hold udeblev.
- Måske fordi det var så godt vejr, lyder et
gæt fra stævnelederen, som, udover at en enkelt deltager blev hentet i en ambulance, kan
melde om en veloverstået stafet.

Og vejret var med stafetten. Det holdt tørt,
der var lidt sol, og så var der ikke ret meget
vind. Perfekt til en aften med et par timers
hygge og motion i den smukke park.
Det er Atlética Horsens og Horsens Orienteringsklub, der er fælles om at afvikle løbet.
Indsatsen sikrer penge til klubkassen.
- Vi plejer at fået overskud mellem 140.000
- 150.000 kroner, som vi deler mellem os, fortæller Flemming Thyssen fra Horsens Orienteringsklub.
Både penge og opgaver fordeles ligeligt
mellem de to klubber.
Atlética Horsens er primus motor for opsætningen, mens Horsens Orienteringsklubs
medlemmer har tjansen med at rydde op.
Det arbejde er slut ved 23.30 tiden om aftenen.
- Vi går også parken efter onsdag med en affaldssæk, hvis der er noget affald, vi har overset i mørket, fortæller Flemming Thyssen.

de yngste løbere lagde hårdt fra land. Foto: søren e. alwan

en omgang seriøs opvarmning. Foto: søren e. alwan
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klar til afgang på børneløbet. Foto: søren e. alwan

Man behøver ikke være ret gammel for at deltage i børneløbet,
hvor alle får medaljer. Foto: søren e. alwan
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Walkholdene er blevet en kæmpe succes med knap 300 hold. det
er den disciplin, der trækker flest deltagere. Her er tempoet ikke
for højt til en pibe tobak. Foto: søren e. alwan
der var fuld
fart over
feltet, da
mændene
blev sluppet
løs. Foto:
søren e.
alwan

