Cykeltyve er
aktive i august

Tove henter sine
motiver i naturen

Horsens - Det er de dyre
cykler, tyvene går efter. De
finder dem bl.a. via nettet,
og lige nu er det højsæson
for cykeltyverier.

Ørting - Tove Møller
bruger naturen som
inspiration. Hun arbejder
på en bronzeskulptur af et
føl, der græsser i nabolaget.

side 5

Onsdag

side 20-21

en del af jysk fynske medier

Drømmestilling vendt til skuffelse for Anne-Marie Rindom:

Lokal top-sejler er
under maksimalt pres
OL-håbet lever, men fra at ligge yderst lunt i tabellen efter fire sejladser er Horsens-sejleren Anne-Marie Rindom stærkt
presset pga. en diskvalifikation i laser radial - efter hun var kommet på land i Rio i går.
Folkebladet side 16

Et løb for
store og små

Beringsstafetten er et løb, hvor der hvert år er plads til alle typer løbere. Nogle valgte at gå en tur, mens børn og næsten 3000 løbere kæmpede sig rundt på den
2,65 kilometer lange rute i Bygholm Park i aftes.
Foto: Lars JuuL
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Horsens

selvom Beringsstafetten ikke er et elitearrangement, var der fart over feltet, da de første løbere blev sendt ud på ruten.

sved på panden og pølser på
Smil på læberne
og en afslappet
atmosfære
indkapslede, at
Beringsstafetten
er et løb, hvor alle
kan være med
horsens - Det var tydeligt,
at der var en anelse nervøsitet at spore blandt løberne,
der skulle løbe den første ud
af fem ture, da der tirsdag
aften blev løbet Beringsstafetten.
Mange stod og trippede
utålmodigt for at komme af
sted, eller også prøvede de
bare at holde varmen på den
lidt kølige danske augustaften.
Smilende på læberne og

småsnakken afslørede dog,
at det ikke er alt for seriøst.
For først og fremmest løb de
fleste med for at have en
hyggelig aften med familiemedlemmer, venner eller
kollegaer.

leder Flemming Thyssen fra
Horsens Orienteringsklub.
- Vi går efter, at der skal
være en hyggestemning,
hvor alle kan være med. Det
er ikke et elitearrangement.
Det er mere bredt og folkeligt, siger Flemming Thyssen.
Det sociale aspekt af løbet
blev afspejlet ved, at der både var børneløb, samt at en
del hold havde valgt at gå en
tur i stedet for at løbe stafettens 2,65 kilometer.

Plads til alle

Det var 13. gang, at løbet
blev afviklet i Bygholm Park,
hvor der både var plads til
hurtige og knap så hurtige
løbere.
I alt 570 hold med fem deltagere på hver havde forhåndstilmeldt sig. Desuden
var der 170 såkaldte walkhold, der gik sig en tur, mens
omkring 100 børn løb en
speciel børnerute på 700
meter.
Stafetløbet er nemlig et
løb, hvor der skal være plads
til alle. Det fortæller stævne-

Færre deltagere

I målområdet var der indrettet specielle skiftezoner, hvor depechen skulle leveres videre til næste
løber på holdet.

Det er igen orienteringsklubben, der sammen med
løbe- og atletikklubben Atlética har stået for planlægningen af løbet.
Sidste år deltog 3400 i stafetten, mens tallet i år var lige under 3000, men det
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Horsens
Top Tre
Stafetholdene til de fem gange 2,65 km var delt op i tre puljer.
n Damer
1. Runners High Heels 1 - 52:33
2. Sportigan Horsens - 55:21
3. Grafisk Forum Cool Chicks - 1:02:11
n Herrer
1. PwC team Horsens 2 - 45:08
2. Danbo Møbler & Senge Herrer 1 . 46:04
3. Runners High Ol’Båys 2 . 50:23
n Mix
1. Runners High KrydsKøn1 - 47:21
2. Seriøs og Specifik Træning Mix 1 - 48:33
3. Picasso’s Team - 53:50
n Walk
1. Tobak - 40:40
2. Daginstitution Gedved, Livstræet 1 . 41:56
3. Walk . 42:10

Med de genkendelige, orange T-shirts var det svært ikke at lægge mærke til løberne, der stillede op
for Rask Mølle Skole.

- Her snakker vi
ikke om arbejde
Pædagoger og
lærere fra Rask
Mølle Skole løb for
femte gang til gavn
for arbejdsklimaet

William og Adin - begge syv år - fik ligesom de godt 100 øvrige
børn, der deltog i børneløbet, en medalje.

Tekst: Thomas
N. Rasmussen

Foto:
Lars Juul

thras@hsfo.dk

ljn@hsfo.dk

grillen
kommer ikke som nogen
overraskelse for arrangørerne.
- Det skyldes, at løbet i år
ligger lige dagen før første
skoledag, så det havde vi sådan set regnet med, siger
Flemming Thyssen, der fortæller, at løbet altid ligger en
uge før DHL-stafetten i Aarhus.
- Sportstiming, der står
for tidstagningen, har desuden fortalt, at de oplever,
at der til mange løb er 10-15
procent færre deltagere,
end der var for et par år siden, så de synes heller ikke,
det var så slemt, siger stævnelederen.

Intern konkurrence

Selvom der er plads til alle
typer af løbere ved Beringsstafetten, var det tydeligt, at

nogle hold var kommet for
at løbe hurigt.
Som sædvanlig var rigtig
mange taget af sted med deres kollegaer, og efter løbet
var der også plads til interne
drillerier på holdene, hvor
der blev konkurreret indbyrdes.
Nogle vil utvivlsomt minde kollegaerne om diverse
løbetider med små drillerier, når de møder ind på arbejde onsdag morgen.

hvert stafethold består til
Beringsstafetten af fem løbere,
der skal fragte den blå depeche
2,65 kilometer rundt på de
brede grusstier i Bygholm Park.

horsens - De var langt fra
det største hold ved tirsdagens stafet. De var heller ikke de hurtigste, men alligevel skilte de cirka 25 deltagere fra Rask Mølle Skole sig
ud i deres skrigorange løbetrøjer.
Pædagogerne og lærerene
fra skolen var da heller ikke
kommet for at vinde præmier. De var derimod kommet
for at have en hyggelig aften
med kollegerne, inden hverdagen for alvor rammer ons-

dag, når der er første skoledag.
- For os er det en god måde at starte på efter sommerferien, så vi er sammen
på en anden måde, end vi er
på skolen. Samtidig er der
en intern konkurrence, så
der er noget at snakke om.
Det skaber sammenhold,
sagde Jan Rasmussen, der er
lærer på Rask Mølle Skole.

Grillmester
med brækket tå

Første år betalte pædagogerne og lærerne selv deltagelsen, men de seneste fire
år har skolen sponsoreret
deltagelsen.
Nicolai Madsen er et billede på det sammenhold, Beringsstafetten er med til at

skabe på nogle arbejdspladser. Han er ikke længere ansat på Rask Mølle Skole, og
på grund af en brækket tå
kan han heller ikke løbe
med i selve løbet.
Alligevel brugte han sin
tirsdag aften i Bygholm
Park, hvor han i stedet for at
løbe stod for at grille pølser
til sine tidligere kollegaer.
- Efter den nye skolereform er trådt i kraft, er det
ikke planlagt, at man kommer til at snakke med alle
ens kollegaer til daglig. Derfor er det rart, at man kan
lære nogle af dem at kende
her, så man kender dem, når
man møder dem på gangen.
Her snakker vi ikke om arbejde, men hygger os bare,
sagde Nicolai Madsen.

