
Regions-
formanden 

har ordet

19.juni
Ringkøbing
siderne 6-7

25. juni
Herning
side 8-9

26. juni
Silkeborg

side 12-13

Motion, leg 
og bevægelse 

side 14

Hvad er 
VIGØR

side 15

28. juni
Skanderborg

side 18-19

29. juni
Århus

side 20-21

Alt om 
tilmelding

 side 23

5 LØB 
- SAMLET TID
Regionsstafetten fra Ringkøbing til Århus
skaber et nyt begreb ”Motionsløb D.O.C.”

Mange gode vine fra Italien har en DOC betegnelse. Det be-

tyder, at vinen garanteres at stamme fra et bestemt område. 

Kontrolleret forstås. Det samme gælder for de fem kom-

mende halvmaraton-løb, som RegionMidtjylland lancerer i 

perioden fra 19. til 29. juni 2007. 

Løb på tværs

Hvert løb har sin egen natur, sit eget forløb og sin egen 

 arrangementskomite. Men det hele bindes sammen af en kon-

kurrence på tværs af Jylland. Tiderne tælles sammen, og der 

bliver udråbt vindere i 3 forskellige klasser.

A Samme løber i alle fem løb 

(extreme running)

B
Fem forskellige løbere i hvert 

sit løb af de fem løb

C Ti løbere deles to og to om 

hvert af de fem løb

Juni 2007 

Region Midtjylland i samarbejde med Museerne i Ringkøbing, Herning, Silkeborg, Skanderborg og Moesgaard i Århus, 

Ringkøbing Atletik/Motion, Herning Orienteringsklub, SIF Håndbold, Skanderborg Håndboldklub og Aarhus 1900

www.regionsstafet.dk

D
En løber gennemfører 

et lokalløb

E
Fire løbere gennemfører 

et lokalløb

Tilmelding af fi rmahold

De fem løb kan gennemføres

af en løber elleraf fem 

forskellige løbere eller af 

ti forskellige løbere. 

Tilmelding til lokalløb

Hvis du/I kun ønsker at deltage i et 

af lokalløbene, er der også plads til 

det.

19. - 29. juni

Lær Midtjyllands 
kultur og  natur at 
kende på en løbetur
Løb for sjovt, for sundhedens skyld 

– og for at lære mere om hele den 

midtjyske region. Med udgangspunkt 

i fem byers museer inviteres alle til at 

tage del i et nyt koncept, hvor motion 

og kultur blandes.

Løbene er en udfordring til idræts- og 

løbeklubber såvel som til nogle af de 

mange fi rmaer, som ofte giver sig i 

kast med de lindt længere motions-

løb.

Løberne vil ved de forskellige løb 

opleve nye ruter – og nok også en 

anden natur end de er vant til.

Også de som ikke er til løb kan dukke 

op ved løbene – og gratis få tjekket 

deres kondi. Når det er overstået, kan 

man kigge sig omkring i områderne. 

En anden slags turisme end man er 

vant til.
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Kære løber

Kend din region
Sammenkobling af museerne og motion er en overraskende og ny 
tankegang
 

Inden motionsløbene varmes der op.

Det er en meget stor fornø-

jelse for mig at kunne byde 

dig velkommen til motionslø-

bet ”Kend din region”.

Især fordi løbet på mange må-

der forener nogle af de ting, 

som optager mig meget: mo-

tion, sundhed, samarbejde, 

kultur, natur – fortid og nutid 

– og derigennem bliver ”Kend 

din region” et samlet, levende 

udtryk for mange af de ting, 

jeg arbejder med som poli-

tiker. 

Jeg har selv stor fornøjelse af 

at ”få renset” ud med en god 

løbetur efter en lang dag med 

komplicerede politiske for-

handlinger i varme kontorer. 

En løbetur giver overblik, vel-

være og energi, og som poli-

tisk chef for regionens hospi-

taler må jeg da indrømme, at 

jeg også glæder jeg mig over, 

at vi er mange løbere, der spa-

rer samfundet for sundheds-

udgifter ved at holde os selv i 

god form.

Og så gør det jo ikke noget, 

at vi som midtjyder er forkæ-

let med et smukt og varieret 

landskab at løbe i. Men vores 

natur er ikke kun smuk – den 

er også fuld af minder om 

den fortid, de drømme og de 

mennesker, der har skabt det 

Midtjylland, vi har i dag. Det 

tror jeg vi er mange, der op-

lever på vores løbeture rundt 

i landskabet. Marker, skove, 

huse, veje og de mere skjulte 

spor i landskabet vidner om 

en fortid og nutid fuld af ener-

gi, ideer og viljen til hele tiden 

at nå lidt længere. Det er det, 

vi skal bygge regionens frem-

tid på.

Derfor giver det ualminde-

lig god mening at kombinere 

to så forskellige begreber 

som motion og museer gen-

nem motionsløbet ”Kend din 

region”. Når vi forener forti-

dens resultater med nutidens 

energi, har vi mulighed for at 

nå noget stort i fremtiden.

”Kend din region” er blevet til 

med uundværlig hjælp fra en 

række lokale idrætsklubber 

og foreninger og en række 

kommuner. Dette samarbejde 

er også noget, jeg glæder mig 

over, for det vidner om, at vi i 

Midtjylland gerne står sam-

men om at løfte de store op-

gaver.

Jeg vil gerne ønske dig en rig-

tig god tur – både rundt på lø-

beruten og på museerne. 

Med venlig hilsen 

Bent Hansen, 

regionsrådsformand.

Med museumskultur og mo-

tion som fællesnævner vil 

 Region Midtjylland binde regi-

onen sammen under mottoet 

”Kend din Region”. I dagene 

19. - 29. juni 2007 afvikles der 

i byerne Ringkøbing, Herning, 

Silkeborg, Skanderborg og 

Århus en regionsstafet for de 

borgere, der gerne vil dyrke 

sund motion på historiske 

ruter samtidig med, at man 

lige i forbifarten snupper en 

rundvisning på det stedlige 

museum.

Løb 5 x ½maraton 

gerne sammen med andre

Tanken er at lade den positive 

synergi blæse med vestenvin-

den ind over den jyske højde-

ryg for så til slut at kulminere 

i Århus under det store atle-

tikstævne Aarhus Games.

Ikke blot består begivenheden 

af 5 halvmaratonløb, som en 

eller fl ere kan deles om; men 

der er også tænkt på folk, som 

ikke løber.

Kom i VIGØR
For folk, der blot vil trave en 

rask tur, vil der under hvert 

lokalløb være arrangeret VI-

GØR, som går ud på at man 

kan få opmålt sine sundheds-

faktorer, dvs. mål, vægt, fedt-

procent, puls og kondital. Det 

foregår på den måde, at man 

blot skal gå så raskt man kan 

på en kortere distance, hvor-

efter kyndige VIGØR-hjælpere 

udregner konditallet. 

Ringkøbing
Herning Silkeborg

Skanderborg
Århus

Arrangementsavisen udgives i et samarbejde mellem 

 Region Midtjylland og Aarhus Idrætsforening af 1900 og 

udkommer i et antal af ca. 80.000.

Den distribueres af Aarhus Stiftstidende, Midtjyllands Avis, 

Herning Folkeblad og Dagbladet Ringkøbing-Skjern. 

Tryk: Midtjyske Medier

Tilrettelæggelse: Henning Holmen Møller, Aarhus 1900,  

Grafi k og lay-out: Grafi sk Service Region Midtjylland

Foto hvor intet andet er oplyst: Steffen N. Christensen

og Kommunikation Region Midtjylland

Regionsformand Bent Hansen bruger selv motionsløb til at holde sig fy-

sisk sund  - og til at få mentalt overblik til en stresset hverdag. Her er han 

aktiv ved Regionen Løber-arrangementet den 3. juni.
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Egentlig var det tanken at 

skabe en klassisk stafet på 

tværs af Jylland. Men så op-

stod en genial idé. Hvorfor 

ikke kombinere løbsruterne 

med de fremragende mu-

seer, der fi ndes på ruten fra 

Vesterhavet til Århusbugten. 

Og hvorfor ikke tilrettelægge 

ruterne på naturskønne stier 

med udgangspunkt i museer-

nes forgård eller baghave.

Som sagt så gjort. Alle muse-

erne holder åbent for alle på 

løbsdagen, og der arrange-

res særlige tiltag for løbets 

tilskuere. Nå ja, hvis der kom-

mer en ordentlig regnbyge, så 

kan man da også altid komme 

 indenfor i museets hus.

Løb på tværs 
eller lokalt

Hovedløbet binder Jylland 

sammen på tværs, og løberne 

deltager i alle 5 løb. Der bereg-

nes en samlet tid for de fem 

løb, og der fi ndes 4 vindere. 

Fem løbere, ti løbere, mænd og 

kvinder – altså 4 kategorier.

Hvis du kun vil deltage i et en-

kelt lokalløb, fi ndes der også 

4 kategorier. Du løber alene, 

mand eller kvinde eller du er 

et hold med fi re mænd eller 

kvinder. Den niende og tiende 

kategori er for extreme run-

ners, for der løber en kvinde 

eller mand alene alle fem 

½Marathonløb på tværs af 

Jylland.

Unisex-hold
Vi ved, at det kan være van-

skeligt at fi nde rene mand/

kvinde hold i de otte først-

nævnte kategorier. Derfor er 

det tilladt at mændene invite-

rer velløbende kvinder med på 

deres hold. Men det er ikke til-

ladt for kvinderne at invitere 

mænd på deres hold.

Regionsstafetten
Skab et fi rmahold og løb sammen med andre

Præmier der er 

værd at løbe efter
Kåringen af vinderne betragtes som symbolsk. Præmierne 

er en ekstra erkendtlighed for at have kastet glans over arrangementet. Alle er 

nemlig på sin vis vindere. Du bliver glad over hele kroppen ved at løbe og være i 

bevægelse. Du opnår en øget bæreevne overfor sygdom, og du klarer dig bedre i 

dagligdagen. Hvis du ikke får fl ere leveår, så vil dem, du får, under alle omstændig-

heder blive bedre og mere værd at leve.

Løbene på tværs
Udfordringsløbet (hovedløbet):

Gruppe B: Et hold på 5 mand løber hver sin ½marathon: 5 x 1 uge på La Santa

 Et hold på 5 kvinder løber hver sin ½marathon: 5 x 1 uge på La Santa

Hyggeløbet:

Gruppe C: Et hold på 10 mand løber hver sin ¼ maraton:  10 gavekeramik med 

 italienske specialiteter

 Et hold på 10 kvinder løber hver sin ¼ maraton: 10 gavekeramik med

 italienske specialiteter

Extreme runners

Gruppe A:  

1 mand løber alle fem ½marathoner: 1 city-bike

1 kvinde løber alle fem ½marathoner: 1 city-bike

Lokalløbene
Den lokale ½Marathon 

Gruppe D: 1 mand løber en lokal ½marathon: 1 Elektronik-ting 

1 kvinde do. 1 Elektronik-ting

Det lokale hyggeløb:  

Gruppe E: 4 mand deles om ½marathon: 4 elektronik-ting

4 kvinder deles om ½marathon: 4 elektronik-ting

Præmier til lokalløbet udleveres omgående og løberne ”på tværs” modtager deres præmier 

under Aarhus Games den 29. juni, kl. 20.00, når alle tiderne ”på tværs” er talt sammen og 

kontrolleret.

Så meget VIGØR 
får du for 0 kroner
På pladserne for Regionssta-

fetten vil der på løbsdagene 

være mulighed for, at du kan 

få opmålt dine sundhedsfak-

torer. Sammen med Muse-

erne har den arrangerende 

idrætsklub tilrettelagt en 

VIGØR-plads.  Den er den di-

rekte vej til at komme i gang 

med at dyrke en mild form for 

motion. 

Du er ikke nødvendigvis moti-

onsløber, og du behøver ikke 

at være omklædt. Kom som 

du er. Du bliver vejet, og du får 

målt din fedtprocent, puls og 

kondital.

På side 14 kan du læse mere 

om sammenhængen mel-

lem dit kondital og dit fysiske 

præstationsniveau, hvilket til 

syvende og sidst også siger 

noget om din bæreevne over-

for sygdom. På side 15 kan du 

læse om, hvordan det foregår 

på VIGØR-pladsen. Det er gra-

tis.

Måske kan et overblik over ens kondition være startskuddet til at blive 

bedre holde fast i et holde sig i gang.
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Dette får du 

udleveret i målområdet

Løbssekretariat: North Sea Beach Marathon v/Bjarne Elmertoft  •  Marktoften 1  •  6950 Ringkøbing  •  4036 0652  •  info@beachmarathon.com

North Sea Beach Marathon 2007
North Sea Beach Marathon er en udfordring for både professionelle løbere og motionister. Mara-
thonløbet starter på Hvide Sande Sydstrand, og fælles for alle distancer er, at målområdet er på 
Vejers Nordstrand. I målområdet er der masser af aktiviteter hele dagen igennem – også lang tid 
før de første løbere dukker op i horisonten. Her er der masser at give sig til for hele familien – med 
salgsboder fra sponsorer og forskellige aktiviteter for både børn og voksne.

Læs mere på www.beachmarathon.com, hvor du også kan tilmelde dig. Tilmeldingsfrist 1/6 2007 NORTH SEA BEACH MARATHON

Strandmarathon i verdensklasse:
Marathon • ½ marathon • 10 km • 5 km

Stavgang: 5 km • 10 km • ½ marathon

Danmark • Vestkysten • 1. juli 2007

Løbsnummeret
Når du har tilmeldt dig eller 

dit hold, får du umiddelbart 

efter indbetalingen af del-

tagergebyret en bekræftel-

se på, at I nu befi nder jer på 

runners list. Løbsnumme-

ret får I udleveret på selve 

dagen ved henvendelse se-

nest 1 time før start.

Sammen med løbsnumme-

ret udleveres taloner, som 

skal afl everes for hver løbet 

runde på ruten. På denne 

måde kan arrangørerne hol-

de styr på tidskontrollen.

Energidrik
Både under løbet og ved an-

komsten kan du gratis få ud-

leveret bægre med energi-

drikken MAXIM. 

Tilmelding: se side 23

Frugt
Ved målområdet vil der 

endvidere være udlevering 

af frisk frugt til løbsdelta-

gerne

Billet til Aarhus 
Games
Når du har gennemført 

løbet vil du ved henven-

delse hos informationsbor-

det få udleveret billetter til 

Aarhus  Games den 29. juni, 

kl. 19.00. Billetten har en 

værdi af 90 dkk.

Præmier for 
lokalløbet
De løbere, der har ønsket 

kun at deltage i lokalløbet, 

hyldes som vindere ved 

afslutningen af arrange-

mentet. Men husk: Alle del-

tagere er vindere i form af 

øget livskvalitet og bedre 

vitalitet.

>>>>>  Medarrangører af Regionsstafetten   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Museerne er en 

guldgrube af viden

Gratis adgang hos museerne, 
når regionsstafetten løber af stabelen

Det er så vidt vides første 

gang i danmarkshistorien, at 

museumskultur og motion, 

leg og bevægelse bliver koblet 

sammen til en smuk cocktail. 

De fem involverede museer er 

følgende:

  Ringkøbing Købstadsmuseum

 Herning Museum

 Silkeborg Museum

 Skanderborg Museum

 Moesgaard i Århus

Disse museer rummer fan-

tastiske samlinger med ver-

densry – hvert med sin egen-

art knyttet ikke mindst til den 

egn, som det repræsenterer. 

Fra Vesterhavets brænding 

over de to kommerater fra 

fortiden, Tollundmanden og 

Grauballemanden, til frede-

lige bøgeklædte skrænter ved 

Århusbugten. 

Bronzeøkse fra Skeldalfundet 

(Foto Nationalmuseet/ 

Laila Pedersen)
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Wind is free

Vind giver mening. Vinden skåner miljøet, den kender
ingen grænser, den er gratis - og den slipper aldrig op.

Wind is free

www.vestas.com
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Sådan løber vi 
i Ringkøbing

Tid: 19. juni, kl. 18.00
Sted: Museet

Du kan deltage som enkeltperson i en 1/2 Marathon, 

men du kan også dele den med tre andre.

Hvis du vil deltage i den store udfordring ”på tværs” af 

Jylland kan I være et hold på fem eller ti personer.

Tilmelding: Se s. 23

Velkommen til
Ringkøbing-Skjern Museum

Købstadsmuseet i Ringkøbing

Østerport, 6950 Ringkøbing

Tlf. 97 32 16 15 ·  www.riskmus.dk · post@ringmus.dk

Entré Voksen: 30 kr. Børn under 18 år: Gratis 

Pensionister: 25 kr.

Grupper (min. 10 pers): 25 kr. pr. person

Rundvisning i åbningstiden: 400 kr. + entré

Rundvisning udenfor åbningstiden: 500 kr. + entré

Åbningstider Juli og august åbent dagligt 11-17

April, maj og juni åbent daglig inkl. weekends 11-16. 

Mandag lukket

Januar, februar, marts og september, oktober, november 

åbent tirsdag til fredag 11-16. Weekends og mandage 

lukket. December åbent daglig 11-16 

(lukket 23.-26.12. , 31.12. og 1.1.)
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15

- Vi har noget af Danmarks fl ot-

teste natur, siger borgermester 

Torben Nørregaard, og inviterer 

med stolthed alle til at besøge sin 

kommune.

Alle borgere i Region Midtjyl-

land har nu mulighed for at 

lære deres region bedre at 

kende, både når det gælder 

naturen, geografi en og kultu-

ren. Ringkøbing-Skjern Kom-

mune, der er sammenlagt af 

tidligere Egvad – Holmsland 

– Ringkøbing – Skjern og Vide-

bæk Kommuner er Danmarks 

geografi sk største kommune 

med ca. 58.000 indbyggere.

Vi mener selv, at vi har noget 

af Danmarks fl otteste natur 

samlet i vores Kommune – 

idet Vesterhavet – Ringkøbing 

Fjord – Skjern Å-dalen danner 

nogle af rammerne. Samtidig 

er vi den Kommune der næst-

efter København har de fl este 

turistovernatninger.

I Kommunen er vi godt i gang 

med at motionere, idet vi er 

med i projektet Gang i Ringkø-

bing-Skjern.

Netop her i juni 2007 er Ring-

købing-Skjern Kommune med 

i en konkurrence mod Hol-

stebro Kommune om, hvilken 

Kommune der får fl et i gang 

med motion. Vi forventer na-

turligvis at vinde denne kon-

kurrence.

Jeg vil derfor håbe, at rigtig 

mange vil benytte lejligheden 

til at deltage i Regionsstafet-

ten 2007, der er for alle al-

dersgrupper.

Ringkøbing-Skjern 
Kommune 
– Lær den nye Kommune at kende og få motion

Af Torben Nørregaard

Borgmester

Ringkøbing-Skjern Kommune



>>>>>     7

Den 24. juni 1906 forlod 28 

mand København om bord 

på skibet Danmark. Målet 

var Nordøstgrønland – én af 

de sidst hvide pletter på ver-

denskortet. Strækningen fra 

75 grader nordlig bredde til 

knap 83 grader 30’ var helt 

ukendt land. Grønland havde 

været kortlagt stykke for 

stykke siden 1700-tallet, men 

de sidste syv breddegrader 

manglede.

Det var journalisten og forfat-

teren Ludvig Mylius-Erichsen, 

der fi k idéen til denne ekspe-

dition. Det var umuligt selv for 

datidens hårde hunde, hval-

fangerne, at trænge ind til 

den nordøstgrønlandske kyst 

på grund af isbæltet langs 

østkysten. Det var det,  Mylius-

Erichsen nu ville forsøge med 

sin stort anlagte ekspedition. 

Hans plan var at gå ind til ky-

sten så nordligt som muligt 

– tæt på de ukendte bredde-

grader – og landsætte ekspe-

ditionen, der var udrustet til 

to års liv og virke i det barske, 

arktiske klima. På lange rejser 

med hundeslæde skulle denne 

sidste del af den grønlandske 

kyst opmåles og udforskes.

Hovedformålet med ekspe-

ditionen var at få opmålt og 

kortlagt kysten. Desuden 

skulle en lang række viden-

skabelige undersøgelser be-

skrive så mange sider som 

muligt af dette ukendte land-

område. De videnskabelige 

discipliner var arkæologi, bo-

tanik, geologi, geodæsi, gla-

ciologi, hydrologi, luftelektri-

citet, kartografi , meteorologi 

og palæontologi.

På Danmark-Ekspeditionens 

sidste store slæderejse i for-

året 1907 blev den nordlig-

ste den af kysten kortlagt, 

og det blev derved bevist, at 

Grønland var én sammen-

hængende ø. Strækningen, 

som slædeholdene skulle 

køre, var overraskende stor, 

fordi landet bøjede betydeligt 

mere østover, end de havde 

regnet med. Det er på denne 

rejse, at et slædehold, bestå-

ende af Mylius-Erichsen, Høeg 

Hagen  og Jørgen Brønlund, 

blev tvunget til at oversomre 

i det nordligste Grønland, 900 

km fra Danmarkshavn, hvor 

ekspeditionsskibet lå. Da de 

hen på efteråret forsøgte at 

nå frem til skibet, gik det galt, 

og de omkom alle tre under 

omstændigheder, vi kun ved 

meget lidt om. Kun liget af 

Jørgen Brønlund blev fundet 

af undsætningsholdet.

Efter hjemkomsten til Køben-

havn i august 1908 blev de 

videnskabelige resultater 

bearbejdet og offentliggjort 

frem til 1917. Ekspeditionens 

arbejde var en forsknings-

mæssig pionerindsats, der 

også har betydning i dag. Den 

mest spektakulære opdagel-

se var den tyske fysiker Alfred 

Wegeners iagttagelse af, at 

jordskorpen er i bevægelse.

Tre danske museer, Ring-

købing, Odder og Gilleleje, 

har sammen med Grønlands 

Landsmuseum, Arktisk  Institut  

og Kaptajn Alf Trolles  Legat 

valgt at markere Dan mark-

Ekspeditionens jubilæums  år 

2006-08 med et tværinstitu-

tionelt forsknings- og formid-

lingsprojekt.

Projektet falder i fi re afsnit. 

I 2007 sender museerne i et 

samarbejde med Albatros 

Travel en sejlende ekspedi-

tion til Nordøstgrønland, hvor 

resultatet af bl.a. de marin-

arkæologiske undersøgelser 

på stedet vil indgå i en van-

dreudstilling, der er projek-

tets andet afsnit. Udstillingen 

åbner på Odder Museum i no-

vember 2007.

Projektets tredje del er en 

bogudgivelse, der bygger på 

dagbøger fra ekspeditions-

deltagerne i 1906-08. Sup-

pleret med breve, rapporter 

og avisartikler. Der er fundet 

materiale, som kan kaste nyt 

lys over det forsvundne slæde-

holds skæbne.

Og endelig indgår en kultur-

historisk undersøgelse af, 

hvor dan den videnskabelige 

del af ekspeditionen blev for-

muleret, tilrettelagt, udført, 

bearbejdet og publiceret.

I 100-ÅRET FOR DANMARK-EKSPEDITIONEN 
1906-08

  Mylius-Erichsen med nogle af sine slædehunde på dækket af ”Danmark” 

i marts 1907. Kort før den skæbnesvangre slæderejse til Nordøstgrøn-

land. © Arktisk Institut
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Ringkøbing Atletik & Motion 

(RAM) er en afdeling under 

Ringkøbing Idrætsforening.

RAM beskæftiger sig både med 

atletik og løbemotion. Gennem 

årene har afdelingen marke-

ret sig fl ot inden for atletik-

ken med danske rekorder og 

danske mesterskaber. Den har 

været i landets bedste division 

for damer i landsturneringen, 

og det bedst kendte ”produkt” 

af RAM er nok stangspingeren 

Marie Bagger Rasmussen, der 

nåede den olympiske fi nale i 

stangspring.

I øjeblikket har RAM et par sto-

re atletik-profi ler: Den 17 årige 

kuglestøder, Trine Mulbjerg, 

der har store muligheder for 

at blive udtaget til Ungdoms 

OL i Serbien i år. Hun har klaret 

kravet, men mangler endnu at 

opfylde et stabilitetskrav.

Trine Mulberg har vundet 

mange danske mesterska-

ber for ungdom og sat en del 

danske ungdomsrekorder i 

kuglestød, og har vundet to 

sølvmedaljer i kuglestød ved 

Senior DM for kvinder.

Et andet talent er 15-årige 

Maiken Kolind Kristensen, 

der også har vundet et hav af 

medaljer, og har fl ere danske 

ungdomsrekorder i kugle stød. 

Hun er lige som Trine Mulbjerg 

med i Dansk Atletik Forbunds 

talentudvikling, og så kaldet 

Det danske Ungdomslands-

hold.

Det går fi nt med tilslutningen. 

RAM har i år startet nye tiltag 

for at få fl ere medlemmer, og 

har startet et atletik-børne-

hold for de fem til 11-årige, 

der træner en gang om ugen. 

Det har ført til 30 nye med-

lemmer.

Også de lidt ældre aldersklas-

ser er der tænkt på, idet 20-25 

personer i den modne alder 

hvert år om sommeren tager 

deres idrætsmærke. De træ-

ner to gange om ugen.

RAM har gennem årene mar-

keret sig kraftigt i kampen for 

bedre og mere tidssvarende 

atletikfaciliteter i Ringkøbing, 

og bokser i øjeblikket med den 

nye Ringkøbing-Skjern Kom-

mune om en renovering af det 

bestående atletikanlæg på 

Kongevejens Stadion.

For få år siden tog RAM også 

løbemotion op. Her er afdelin-

gen ikke så stor endnu, men 

har planer om tiltag for at or-

ganisere nogle af de mange 

løbere, man ved, der er i Ring-

købing.

RAM er involveret i tre store 

årlige arrangementer:

Fjordløbet
Dette er byens motionsløb, 

der i år blev løbet for 28. gang 

i den skønne natur langs Ring-

købing Fjord over fi re distan-

cer fra 2,5 kilometer til halv-

maraton. Der plejer at deltage 

350 til 500 løbere.

Fjorden rundt på cykel
Her er RAM medarrangør i det 

105 kilometer lange motions-

løb, som fører rundt om Ring-

købing Fjord med depoter i 

Ringkøbing, Skjern, Bork og 

Hvide Sande).

North Sea Beach 
Marathon

Dette maratonløb ad stranden  

på den jyske vestkyst mellem 

Hvide Sande og Vejers er det 

største arrangement, RAM er 

medarrangør af sammen med 

Hvide Sande KFUM og Esbjerg 

Motion.

Ringkøbing Atletik & Motion
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Sådan løber vi i Herning

Tid: 25. juni, kl. 18.00
Sted: Museet

Du kan deltage som enkeltperson i en 1/2 Marathon, 

men du kan også dele den med tre andre.

Hvis du vil deltage i den store udfordring ”på tværs” af 

Jylland kan I være et hold på fem eller ti personer.

Tilmelding: Se s. 23
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I Herning Kommune er vi godt 

i gang med at løse de nye ud-

fordringer på sundhedsområ-

det. 

Vores nye sundhedspolitik, 

”Herning – En livsglad og aktiv 

kommune”, lægger vægt på, 

at det skal være sjovt at leve 

sundt. 

Det er sundhedspolitikkens 

vision at øge folkesundheden 

via en nyskabende og livsglad 

tilgang til sundhedsfremme og 

forebyggelse. Det skal ske ved 

at Herning Kommune indgår i 

et aktivt partnerskabssamar-

bejde med borgere, frivillige 

foreninger, organisationer og 

private virksomheder om at 

fremme en sund levevis via 

rammer der rykker, oplysning 

der motiverer og unikke sund-

hedstilbud, der gør en forskel. 

Gang i Danmark 
– Gang i Herning
Fysisk aktivitet er en af de vig-

tigste faktor til at øge folke-

Herning 
– en livsglad og aktiv kommune

- Det er vores vision at øge fol-

kesundheden med en livsglad til-

gang til forebyggelse, siger Her-

nings borgmester Lars Krarup.

Vand, vand … Det er helt ufarlige ting, som vores krop har brug for, 

når vi bevæger os.

sundheden. Derfor deltager 

Herning Kommune i Inden-

rigs –og Sundhedsministeriets 

Gang i Danmark kampagne.

Vores Gang i Herning Kam-

pagne omfatter blandt andet  

to store motionsevents – en 

fi rma-borgerstafet omkring 

Fuglsang Sø 13. juni og et 

Herning-Nordea Løb15. sep-

tember.

Formålet med Gang i Herning 

kampagnen er at sætte fokus 

på glæden ved fysisk aktivi-

tet, bevægelse og fællesskab 

De fl este af os vil gerne være 

mere aktive, men har svært 

ved at komme i gang. Den 

store udfordring for os alle 

er derfor at fi nde nye spæn-

dende og sjove måder at få 

fysisk aktivitet og bevægelse 

puttet ind i vores hverdag. 

Gang i Herning kampagnen 

tilbyder blandt andet en ræk-

ke vandreture, hvor borgere 

kan få motion til krop og sjæl 

ved at gå på opdagelse i de 

mange naturskønne områder 

og opleve de mange kulturelle 

seværdigheder, der er i kom-

munen. 

Kampagnen har desuden en 

initiativpulje på 200.000 kr. 

som kan søges af borgere, 

der danner Gang i Herning 

grupper med nye spændende, 

sjove, skæve og inspirerende 

initiativer på arbejdspladser, i 

institutioner, foreninger samt 

bolig- og lokalområder.

Vandkulturhus og 
Sundhedscenter 
Herning Byråd har netop 

vedtaget at bruge 130 mil-

lioner kroner til at bygge et 

nyt vandkulturhus. Huset vil 

rumme tilbud om fi ttness, 

sauna, spa, dampbad, jacuzzi 

og elipseformede bassiner for 

dem, der blot vil lege i vandet. 

Derudover bliver der plads 

til blandt andet motionsrum, 

rum til lysterapi, badminton 

og mødelokaler. DGI, Danske 

Gymnastik- og Idrætsfor-

eninger, skal stå for driften af 

vandkulturhuset. 

Planen er at opføre et Sund-

hedscenter i tilknytning til hu-

set, og at projektet står fær-

digt i 2009. 

Hele projektet falder godt 

i tråd med vores mål om at 

udvikle nyskabende, motive-

rende og fantasifulde sund-

hedstilbud i nogle livsglade og 

motiverende rammer. Sam-

tidig vil vandkulturcenteret 

være med til at skabe mere liv 

i Hernings midtby. 

Vi er kommet godt fra start i 

Herning Kommune. Men det 

er et langt og sejt træk at øge 

folkesundheden og skabe 

mere lighed i sundhed. Det 

kan kommunerne ikke klare 

alene. Derfor vil vi arbejde for, 

der kommer et godt samar-

bejde mellem de øvrige kom-

muner i Region Midtjylland, 

KL, folketing og regering om 

at udvikle en sammenhæn-

gende sundhedsindsats – der 

styrker de sunde valg. 

Regionsstafetten, der ram-

mer Herning Kommune 23. 

juni på sin vej fra Vest mod 

Øst, er et godt initiativ, der 

kan være med til at fremme 

den proces. 

Venlig hilsen

Lars Krarup, 

borgmester i Herning Kommune
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Herning Museum er Vestjyl-

lands ældste museum og blev 

oprettet med det formål at 

bevare væsentlige minder 

og genstande fra det gamle 

hedebrugs kulturhistorie. 

Hedebøndernes livsvilkår og 

materielle kultur har gennem 

årene været et hovedemne, 

men ud af hosebinderiet i 

bondestuerne voksede en be-

tydelig trikotageindustri, som 

gennem et århundrede blev 

egnens andet hovederhverv. 

I de seneste tre årtiers store 

anlægsarbejder og byudvidel-

ser har museets arkæologi-

ske afdeling bragt meget om-

fattende materiale til veje om 

Midtjyllands forhistorie.

Textilforum

Textilforum er en afdeling af 

Herning Museum, hvis omfat-

tende samlinger af tekstiler 

og tekstilmaskiner er overført 

til Textilforum. 

Blichermuseet på 
Herningsholm
Blichermuseet har til huse i 

herregården Herningsholms 

hovedbygning fra 1579. 

Knudmose 
– Område for regions-
stafetten i Herning

Knudmose var indtil omkring 

1890 en stor højmose på 700 

tdr. land. I 1863 blev vejen til 

Vejle ført igennem den store 

mose, men først i 1891 be-

gyndte man for alvor at gøre 

indhug i mosen med anlæg-

gelsen af Hedeselskabets 

forsøgsstation for mosekul-

tivering. Pontoppidans Mose-

station lå tæt ved Herning 

station, det var således let for 

landmænd at rejse til forsøgs-

stationen og lære om mose-

kultivering. I 1896 var Sdr. 

Anlæg etableret efter tegning 

udført af Hedeselskabets stif-

ter E.M. Dalgas. Efterhånden 

bredte Herning by sig ud på 

mosens nordlige del. Under 

2. verdenskrig blev størstede-

len af mosens store mængder 

tørv udnyttet til brændsel af 

adskillige tørvefabrikker. Ved 

tørvegravningen fandtes ad-

skillige redskaber af keramik 

og træ fra oldtiden. Mange 

tørvespader af træ fra jern-

alderen viser, at man også i 

oldtiden har udnyttet mosens 

reserver af energi. Måske har 

Knudmose i jernalderen for-

synet områdets mange jern-

udvindingsovne med energi 

til smeltning af jernmalm. I 

1960erne begyndte man at 

udvikle området i naturmæs-

sigt henseender. Tørvegrave-

ne fra krigsårene blev delvis 

tilplantet med birketræer, og i 

de seneste år er der etableret 

et stort stisystem i Knudmose 

til glæde for herningenserne, 

der hermed lige uden for dø-

ren har et dejligt rekreativt 

område. De lysåbne områder 

naturplejes i dag delvis ved 

Herning Museums bestand af 

bevaringsværdige danske 

husdyrracer: Jysk kvæg 

og danske landfår.

 

Skivehjulet fra 
Kideris
Danmarks æld-

ste vognhjul.

Under tørve-

gravning i 1940 

i Kideris mose 

7 km syd for 

Herning fandt 

man et helt og et 

halvt skivehjul af 

egetræ. Hjulet er 

74 cm i diameter 

og er C-14 dateret 

til 2800 f. Kr. Det 

er Nordeuropas ældste hjul. 

Under brug er hjulet fl ækket, 

men er blevet  sat sammen 

igen med indskårne kiler. Se-

nere er hjulet brækket midt 

over gennem dets nav, hvoref-

ter det var ubrugeligt. Det har 

formentlig siddet på en tohju-

let kære trukket af stude. Fra 

Klosterlund ved Bølling Sø er 

der fundet en vognstang, en 

naturgroet tveje, som er da-

teret til 1800 f. Kr. Vognstan-

gen har indskæringer til et åg, 

som har ligget hen over træk-

dyrenes nakke. Vognstangen 

er på Silkeborg Museum.

Herning Museum med frilandsmuseum

>>>>>  Medarrangører af Regionsstafetten   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Herning Orienteringsklub

Herning Orienteringsklub er 

en af landets største orien-

teringsklubber. Klubhuset er 

beliggende i Sdr. Anlæg, og 

herfra går også den ugentlige 

løbetræning. – Orienterings-

løb er jo to ting, siger Bodil 

Schulz, formand. Den ene ting 

er at kunne fi nde den bedste 

rute fra én post til én anden, 

og den anden er at kunne 

gøre det hurtigst. Derfor har 

orienteringsklubben både ori-

enteringsteknisk træning om 

tirsdagen kl. 17.45 - 20.00 i en 

af de omkringliggende skove, 

og også løbetræning om tors-

dagen fra klubhuset. Ved lø-

betræningen er der ruter for 

fl ere niveauer. Det er vigtigt 

at der er et tilbud for medlem-

mer på alle niveauer, både den 

hurtige eliteløber, hans mor 

og far, og yngre søskende. 

Mange familier bliver tiltruk-

ket af sporten. Man kan løbe 

hver sin bane, på det niveau 

men ønsker, og konkurrere 

med nogen på ens eget ni-

veau, forklarer Bodil.  Man kan 

se på hende at det er rart, at 

kunne dyrke en sport hele fa-

milien sammen og på samme 

tid. Alle får god motion, og det 

er jo egentlig det, det handler 

om. Det er jo de allerfærreste, 

der kan se frem til en karri-

ere på fodboldlandsholdet, 

eller som tennisstjerne. Bare 

det at man resten af livet får 

nogle gode motionsvaner, er 

ofte afgørende for om hvor-

dan ens livskvalitet opleves. 

Og når man kører hjem fra et 

løb, er alle bare vildt positive 

og opstemte, og man er klar 

til at møde verden igen.

Herning Orienteringsklub byder 

nye medlemmer velkomme 

hele året. Det er selvfølgelig 

specielt attraktivt at komme 

i skoven i maj og juni måned. 

Disse måneder er jo fanta-

stiske, når de grønne blade 

kommer på træerne, og man 

begynder at kunne mærke 

varmen.

Har du lyst til at prøve orien-

teringsløb, er der mulighed 

for at deltage ved træninger 

og få instruktion på netop det 

niveau, som du har brug for. 

Har du lyst til at prøve orien-

teringsløb, så kontakt Bodil 

Schulz, på emailen:

formand@herning-oriente-

ringsklub.dk, 

eller telefon 97224539.

I alle aldre kan vi dyrke motion. Hver alder og form på sin måde. 

Det vigtigste er at være med  - og at vi gør det for sjovt uden at blive 

stresset.
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Joachim B. Olsen er klar til 
giganternes kamp mod 
1 og 3 på verdensranglisten
i KIA Motors POWER Challenge

ATHLETIC 

Århus Games – et lysende eksempel
Eneste større internationale atletikbegivenhed i Danmark

Det er prisværdigt, at Århus 1900 vedbliver at holde 

fast i traditionen og hvert eneste år giver sig i kast 

med denne store atletikbegivenhed. Til olym-

piaden er atletik den idrætsdisciplin, der trækker 

flest tilskuere. Den 29. juni 2007, kl. 19.00 kan du 

opleve den fortættede stemning på NRGi-park – det 

tidligere Århus Stadion. Alle deltagere i Regions-

stafetten modtager gratis billet til Århus Games og 

får lejlighed til at opleve atletik i verdensklasse ”live”. 

Elite contra bredde

Hos Danmarks Idrætsforbund og DGI diskuterer 

man fortsat, om det er eliten, der skaber bred-

den eller omvendt. Den diskussion har ingen klar 

konklusion. Eliten og bredden befrugter hinanden. 

Hvis man ser på de klubber, som har været medar-

rangør af Regionsstafetten, så springer det imidler-

tid tydeligt i øjnene, at bredden giver næring til 

eliten. Formanden for Skanderborg Håndboldforen-

ing, Jens Christensen, fremhæver med stolthed, at 

”klubbens egne” unge spillere danner baggrund for 

oprykningen til ligaen.

I Ringkøbing Atletik/motion fremhæver klubbens 

tidligere formand Bjarne Elmertoft, hvor vigtigt 

det er at have en intern klubånd, for så kan alting 

lade sig gøre. Hvoraf kommer så denne klubånd? 

Jo, den udspringer af, at der er medlemmer, som 

har trådt sine barnesko i klubben og nu bidrager til 

idrætsdemokratiets videre udvikling.

Men disse udsagn stiller sig ikke i vejen for på den 

anden side at konkludere, at eliten skaber bredden. 

Ingen tvivl om, at mange små piger og drenge find-

er deres idoler blandt elitens sportsudøvere. Tom B. 

Hansen – formand for Århus Games – er et lysende 

eksempel herpå. Han var ubetinget Danmarks 

bedste kort gennem 70erne med bl.a. sølvmedalje 

ved EM.  Mange nye mellemdistanceløbere er trådt i 

hans fodspor, mens de havde ham i tankerne.

Vi ses ved Regionsstafettens flotte opløb ved Århus 

Games

Henning Holmen Møller

Vær med når de bedste danske atletikfolk dyster mod atleter fra 5 verdensdele - på NRGi Park.
Oplev også Rikke Rønholts forsøg på at kvalificere sig til OL i 800 m - Sara Petersens attentat på den danske rekord i 400 m hæk 
- og Christina Scherwins kamp mod to af verdens bedste kvindelige spydkastere.
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Marselis-cykelløb den 1. september 2007

marselis-løbet
Marselis-løb og Marselis-walk den 2. september 2007

Cykeldistance 28 km, 50 km og 100 km. Løbsdistance 6,4 km og 12 km løb. Walkdistance 5,5 km.

marselis
walk

Løb og walk
Kl.   9.00 Mulighed for eftertilmelding.
Kl. 11.00 Startskud for 12 km.
Kl. 11.15 Alle deltagerne er startet.

(Inkl. 6,4 km og Walk).
Kl. 14.00 Tidtagningen lukker.

marselis-løbet
ønsker alle god tur!

Marselisløbet, Observatoriestien 1, 8000 Århus C · Telefon: 86 14 52 62 · E-mail: info@marselislobet.dk · Hjemmeside: www.marselislobet.dk

www.marselislobet.dk

Den 36. marselis-weekend
Den 1. og 2. september har vi 
fornøjelsen at indbyde til en 
hyggelig weekend for store og 
små, gående, løbende og cyklende 
deltagere. Der arrangeres igen i 
år løb, cykelløb og walk samt 
skolestafetten i Tangkrogen.

Kom og oplev stemningen og 
samværet i den smukke natur i 
Marselisborg Skovene og i området 
syd for Århus. 

Velkommen

Deltagerne har mulighed for 
socialt samvær i det store telt 
med dertil hørende musik. På 
de omkringliggende arealer, 
hvor mange fi rmaer holder 
”fi rmafrokost”, kan man hygge sig 
med kollegaer, venner og familie. 
Så kom og vær med, få frisk luft og 
humøret i top sammen med andre 
glade deltagere.

Cykelløb
Cykelfortræning køres på 50 km ruten. Hver søndag 
kl. 10.00 fra Filtenborg Plads ved Tangkrogen. Første 
gang er den 10. juni.

Løb/walk
Fortræningen starter den 5. juni (Grundlovsdag) i 
Tangkrogen og vil herefter fi nde sted hver onsdag 
kl. 18.00 i Tangkrogen (dog ikke den 6. juni) indtil 
Marselis-weekenden. 

Yderligere informationer og tilmelding
  Se www.marselislobet.dk

Fortræning

Kl.   9.00  Mulighed for eftertilmelding.
Kl. 11.00 Startskud for 28 km.
Kl. 11.45 Startskud for 100 km. 
Kl. 12.30 Startskud for 50 km.
Kl. 17.30  Tidtagningen lukker.

Cykelløb

MIDT i kunsten
Fra sommeren 2007 og hen 

i efteråret bliver der rig lej-

lighed til at se professionel 

kunst og kunsthåndværk i 

 Region Midtjylland.

Det begynder i Brande i juli 

måned, når kunstnere fra 

det meste af verden mødes 

til ”Den internationale work-

shop for billedkunstnere” på 

Kulturremisen.

I september arrangerer Region  

Midtjylland en konference om 

kunst og de kunstneriske vil-

kår.

Det er også i denne måned, 

der bliver afholdt ”Triennale” 

på Samsø, hvor beton bliver 

formet efter alle kunstens 

regler af en professionel 

gruppe af kunstnere fra Midt-

jylland, Kina, Rusland, Ungarn, 

Sverige og Grønland. 

Gruppen skal undersøge og 

udfordre de kunstneriske mu-

ligheder i materialet, beton. 

Denne workshop foregår på 

cementfabrikken i Sælvig på 

Samsø og publikum får mu-

lighed for at følge kunstner-

nes arbejder i fl ere perioder. 

De færdige Skulpturer bliver 

stillet op forskellige steder på 

øen. Hvis man tager på opda-

gelse, er der allerede adskil-

lige, smukke betonskulpturer, 

som er resultater fra trienna-

lens første år.

I oktober skal man rundt i hele 

regionen og besøge alle de 

professionelle kunstnere og 

kunsthåndværkere, der åbner 

deres værksteder for publi-

kum. Her bliver der mulighed 

for at få en snak med kunst-

nerne og se deres værker, 

men sandelig også for at købe 

et værk med hjem.

I Ridehuset i Århus er kunst-

håndværk i centrum i slut-

ningen af oktober, når KIC 

afholder det årlige kunst-

håndværkermarked. I år del-

tager der udover anerkendte 

danske kunsthåndværkere 

også islandske kunstnere.

God tur i det midtjyske kunst-

landskab!

Program:
9. - 28. juli 

International workshop for 

billedkunstnere i Brande. Ar-

rangør: Kulturremisen. Fri ad-

gang for publikum efter for-

udgående aftale. Værkerne 

udstilles efterfølgende i Re-

misen Brande. Tlf.97183394 

www.kulturremisen.dk 

6. september

”Ud med kunsten” – konferen-

ce på Remisen Brande.

16. - 30. september

Triennale:Betonlaboratoriet 

– en international kunstner-

workshop på Cementfabrik-

ken Sælvig, Samsø. 

Se åb nings  tider på: 

www.betonlaboratoriet.dk  

6. - 7. oktober kl. 11 - 17

Besøg kunstnerne, når de  

åbner værkstederne for publi-

kum. www.midtikunsten.dk

26., 27. og 28. oktober. 

Åbent fredag kl. 14 - 20, 

lørd. - og søndag kl.10 - 17

Kunsthåndværk I Centrum 

– KIC foregår i Ridehuset, 

Vester Allé 1, Århus.

Åbent fredag kl. 14 – 20, 

lørd. - og søndag kl.10 – 17

www.kic-aarhus.dk 

At det foregår i det midtjyske er ikke ensbetydende med, at man kun ser på og er interesseret i egne 

lokale værker. Mellem de aktive billedkunstnere ved udstillingen på Samsø er kineseren Yoshihisa Sano.
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Sådan løber vi 
i Silkeborg

Tid: 26. juni, kl. 18.00
Sted: Søbadeanstalten

Du kan deltage som enkeltperson i en 1/2 Marathon, 

men du kan også dele den med tre andre.

Hvis du vil deltage i den store udfordring ”på tværs” af 

Jylland kan I være et hold på fem eller ti personer.

Tilmelding: Se s. 23

- Vi vil gøre Silkeborg til en af Dan-

marks sundeste kommuner, siger 

borgmester Jens Erik Jørgensen.

Silkeborg Kommune vil være 

kendt for sundhed og trivsel. 

Derfor arbejder vi hårdt på 

at udvikle en sundhedspoli-

tik, der medvirker til at skabe 

gode rammer for borgernes 

sundhed og livsglæde. 

De fantastiske naturmæssige 

omgivelser, de engagerede 

samarbejdspartnere og kom-

munens dygtige medarbej-

dere er et rigtigt godt funda-

ment for Byrådets ambition 

om at gøre Silkeborg til én af 

de sundeste kommuner i Dan-

mark. 

Vi har et tæt samarbejde 

med  de praktiserende læger, 

Regions hospitalet Silkeborg, 

foreningslivet, andre kommu-

ner og mange andre samar-

bejdspartnere på sundheds-

området. Det er den fælles 

indsats, der sikrer sammen-

hæng og kvalitet. 

Mange initiativer
I Silkeborg Kommune er der 

mange initiativer i gang for at 

fremme sundheden og fore-

bygge sygdomme blandt bor-

gerne. Silkeborg Kommune 

samarbejder fx med Skander-

borg Kommune om at tilbyde 

hjælp til rygeafvænning og 

patientuddannelser for bor-

gere med kroniske lidelser. 

Kommunen tilbyder også et 

væld af motionstilbud. Vi sam-

arbejder med Skanderborg og 

Horsens kommuner, DGI og 

andre samarbejdspartnere om 

et ”bestig bjerge projekt”. Her 

får alle borgere i de tre kom-

muner mulighed for at kon-

kurrere om bjergbestigning 

på 15 ”bjergtoppe” i det jyske 

søhøjland i skolernes efter-

årsferie. Der er også motions-

projekter målrettet til børn 

med overvægt, borgere med 

kroniske sygdomme, personer 

på kanten af arbejdsmarkedet 

eller andre med særlige behov 

for hjælp. 

Pris på sundhed
Silkeborg Kommune ønsker 

at anerkende initiativer, der 

sætter sundhed på dagsor-

denen. Der er bl.a. oprettet en 

sundhedspulje på 500.000 kr., 

som uddeles til private virk-

somheder, foreninger eller 

organisationer, der igangsæt-

ter konkrete sundhedsfrem-

mende projekter. Silkeborg 

Kommune har også stiftet en 

sundhedspris, som tildeles en 

organisation eller enkeltper-

son, der har gjort noget sær-

ligt for borgeres eller medar-

bejderes trivsel.

Samarbejde og fælles viden-

deling er nøgleord for Silke-

borg Kommune. Derfor sam-

arbejder vi også på tværs af 

kommunegrænser. Regions-

stafetten — som netop sætter 

fokus på natur, kultur og sund-

hed på tværs i Region Midtjyl-

land — er derfor et initiativ, 

som vi i Silkeborg Kommune er 

meget begejstrede for. 

Godt løb til alle!

Jens Erik Jørgensen

Borgmester, Silkeborg Kommune

Sundhed og trivsel i 

Silkeborg Kommune
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I SIF Håndbold vil vi udbrede 

kendskabet og interessen for 

at spille håndbold. Vi vil for-

ene elite og breddehåndbold, 

således at alle får mulighed 

for at dyrke håndbold på de-

res niveau.

I SIF håndbold har vi den hold-

ning til børnesporten, at det 

først og fremmest skal være 

sjovt for børnene at komme til 

træning og kamp. Det gælder 

såvel bredden som eliten.

Affødt af denne holdning bli-

ver vore ungdomshold derfor 

et sted, hvor alle skal kunne 

deltage på deres eget niveau 

og hvor kammeratskabet 

vægtes højt. Det vil også sige, 

at processen er vigtigere end 

resultaterne.

Denne indstilling til håndbol-

den betød, at der i sæsonen 

2006/2007 var følgende pige-

spillere: 20 pigemicro, 35 pige-

lilleput, 35 puslinge piger, 30 

pigespillere, 25 damejuniorer 

samt 15 dame ynglinge og 

følgende drengespillere: 15 

drengemicro, 15 drenge-lil-

leput, 20 puslinge drenge, 14 

drengespillere samt 16 herre 

junior og ynglinge – dette 

er der ikke mange klubber i 

Danmark der kan præstere. 

Det høje spillerantal gør det 

muligt, at opretholde et højt 

 niveau og give alle mulig-

heden for at udvikle deres 

håndboldspil, men samtidig 

give udfordringer til let øvede 

samt nybegyndere.

Der er altid plads til nye an-

sigter i SIF Håndbold. De som 

allerede brænder for spillet, 

men også de som er nysger-

rige og kunne tænke sig at 

prøve kræfter med håndbold. 

Vi er ca. 350 medlemmer, men 

der er plads til mange fl ere. 

Det er vores mål, at få så man-

ge spillere som muligt, for på 

den sikrer vi udviklingen af 

håndboldspillet – både hos 

de spillere som satser på elite-

niveau samt de spillere, som 

har andre ambitioner med at 

gå til håndbold. Hos Silkeborg 

IF er der plads til begge dele!

Ungdomsafdelingen i SIF Hånd -

bold er blevet byens største 

og dette skyldes ikke mindst 

rigtig mange nye gode træne-

re, som har arbejdet for at ud-

vikle i håndboldafdelingen og 

forsat synes, at dette arbejde 

er spændende og vigtigt.

I den kommende sæson spil-

ler klubbens fl agskibe i 3. di-

vision; idet herrerne rykkede 

op, og damerne beholdt deres 

divisionsstatus. Fødekæden til 

divisionsholdene vil vi have 

styr på og der er ambitioner 

om ungdomsdivisionshold i 

både ynglinge- og juniorræk-

kerne i næste sæson.

Klubben planlægger at af-

holde et elitestævne 25.-26. 

august forud for ungdoms-

kvalifi kationsspillet, Hummel 

Cup kort før turneringsstart 

14.-15.-16. september og et 

julestævne 27.-28. december.

Med hjemmebane i Silkeborg 

Hallerne på Ansvej og i Vester-

gadehallen er faciliteterne 

som skabt til at spille hånd-

bold – DERFOR skal du spille i 

Silkeborg IF.

Flere oplysninger på 

www.silkeborgif.dk

SIF håndbold

Bestyrelsen

SIF HÅNDBOLD
Succes - Ambitioner - Fællesskab

Silkeborg Museum

Beskrivelse af museet

Silkeborg Museum har til huse 

i Silkeborgs ældste bygning, 

Silkeborg Hovedgård, opført 

i 1767. Hovedgården blev op-

ført som privatbolig, senere 

har den været anvendt som 

kirke, skole, posthus og bør-

nehave og nu som byens og 

omegnens museum.

Silkeborg Museum har Silke-

borg Kommune som ansvars-

område. Museet rummer en 

række udstillinger om egnens 

historie fra oldtid til nutid. 

Desuden har museet fi ne 

samlinger af dansk glas og 

egnskarakteristisk lertøj. Mu-

seet udstiller også fund fra to 

vandmøller, der har fungeret 

i Vejerslev og Tovstrup i den 

tidlige middelalder.

Tollundmanden med det 

smukt bevarede ansigt og El-

lingkvinden, begge hængte og 

nedlagt i en mose i den tidlige 

keltiske jernalder, kan ses i 

museets omfattende jernal-

derudstilling.

Turbeskrivelser:

Turene fi nder sted i septem-

ber og oktober. Nærmere 

information om dato, klok-

keslæt, mødested, turleder 

og pris oplyses på museets 

hjemmeside www.silkeborg-

museum.dk fra august måned 

eller ved henvendelse til mu-

seet tlf. 8682 1499.

Trækstien: Vi går en stræk-

ning af den gamle pramdra-

gervej Trækstien gennem et 

stykke af den fredede Gudenå-

dal og besøger den nærlig-

gende Tvilum Kirke, 

opført som fl øj i et augustiner-

kloster, og Troldhøj. Fortællin-

ger om landskabet, pramfart 

og fundet af Grauballeman-

den i den nærtliggende Nebel-

gårds Mose. 

Sebstrup Sande: Dagens tur 

går til Sebstrup Sande, hvor 

vi går et stykke af Hærvejen. 

Her er fl ere parallelle forløb 

er synlige i det smukke og 

karakteristiske landskab. Vi 

genfi nder oldtidens vejforløb, 

der i dag ofte genkendes på 

gravhøjenes placering i land-

skabet. 

Vi hører en fortælling om sam-

færdsel langs det jyske vand-

skel til fods og til hovs, om 

studeopdræt og studedrift.

Bjældskovdal: Mosen er be-

rømt for fundene af Tollund-

manden og Ellingkvinden, 

men de er ikke de eneste fund 

fra oldtiden i Bjældskovdal, 

hvor en strækning af Hær-

vejen går tæt forbi. Fortællin-

ger om mosefund og om Bøl-

ling Sø gennem tiderne. Turen 

fortsætter rundt om Bølling 

Sø for de travelystne, men 

man kan selvfølgelig vælge 

at nøjes med den korte tur i 

Bjældskovdal.

SILKEBORG MUSEUM

Hovedgården

Hovedgårdsvej 7

8600  Silkeborg

tlf. 86 82 14 99

info@silkeobrgmuseum.dk

www.silkeborgmuseum.dk

Åbningstider:

Maj-oktober: 

alle dage kl. 10-17

November-april: 

lørdag og søndag kl. 12-16

Entré:

Voksne 45 kr.

Børn og unge under 18 

gratis adgang

Grupperabat ved 

mindst 10 personer: 

30 kr. pr. person

Skoler har gratis adgang

Rundvisninger, 

PowerPoint-shows 

og gruppebesøg bedes 

meldt på forhånd

Der fi ndes café med gård-

have, hvor der er mulig-

hed for at købe kaffe, te, 

øl, vand og vin. Her serve-

res også lette retter, kage, 

is og chokolade.

Museet er handicapven-

ligt indrettet.
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 Motion

Voksne anbefales 30 minutters 

moderat motion dagligt.

Gå eller cykel daglige ture, evt. til og 

fra arbejde.Tag trappen.
Leg med børnene.

Lav havearbejde og rengøring.

Deltag i sport og fi tness.

Motion forebygger:
Sukkersyge, type 2 diabetes.

Forebyggelige kræftsygdomme.

Hjerte-karsygdomme.

Knogleskørhed.
Muskel-skeletsygdomme.

Astma og allergi.
Lungesygdomme.

Psykiske lidelser.
Sygdomme på grund af overvægt.

Manglende motion og stillesidende arbejde kan medføre overvægt 

og/eller en lav forbrænding.
Dagligt energiforbrug

Den mængde energi, kroppen forbruger hver dag (i kcal), fi ndes ud fra  

din alder og din vægt. Hvile energiforbug i kcal:Mænd18 - 30 år
(0,06 x vægt i kg + 2,9) x 240

31 - 60 år
(0,05 x vægt i kg + 3,7) x 240

61 - år
(0,05 x vægt i kg + 2,5) x 240

Kvinder18 - 30 år
(0,06 x vægt i kg + 2,04) x 240

31 - 60 år
(0,03 x vægt i kg + 3,5) x 240

61 - år
(0,04 x vægt i kg + 2,8) x 240

x tillæg for arbejde:

Meget lidt aktiv
1,2

Lettere aktiv

1,4

Ret aktiv

1,6

Aktiv

1,8

+ tillæg for fritid (motion):Min
Timer

Niveau I
Niveau II

Niveau III

15
0,25

  75

150

225

30
0,5

150

300

450

45
0,75

225

450

675

60
1

300

600

900

Dit daglige energiforbrug er:

Hvile:                       x arbejde                      + fritid                      =
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Motion
½ times fysisk aktivitet pr. dag

Hvis du har stillesiddende arbejde med at lavt aktivitets-niveau bør du 

sætte aktivitets-niveauet op ved at cykle eller gå til arbejde, bruge trapper i 

stedet for elevator, gå og stå mere på arbejdet, sluk for tv og computer, gøre 

rent, udføre havearbejde, udføre reparationer på huset og sæt tempoet op på 

indkøbsturene.
Brug kalenderen til at udregne, hvor langt tid du bruger til fysisk aktivitet.

For at forbedre din kondition er det nødvendigt, at du dyrker sport 2-3 gange 

om ugen. Du skal have sved på panden og blive forpustet.

For nemhedens skyld er sporten opdelt i 3 niveauer.

Pulsen er for en 30-årig. Pulsen er 10-20 slag mindre ved en 60-årig. 

Husk 15 min opvarmning, 5 min afspænding og 3 min udstrækning.

 

Fysisk arbejde 

10 % 

20% 

30% 

50% 

 

Lav aktivitet 

Høj aktivitet 

I. 
Belastning 

 
50-70%

 
Puls 

 
135 slag

 
Forbrænding 

 
300 kcal. pr. time

 
Gang, cykling, svømning, tennis og golf

II. 
Belastning 

 
70-80%

 
Puls 

  155 slag

 
Forbrænding 

 
600 kcal. pr. time

 
Løb, badminton, håndbold og fodbold.

III. 
Belastning 

 
80-90%

 
Puls 

  168 slag

 
Forbrænding 

 
900 kcal. pr. time

 
Hurtig løb, kaproning, boksning, spinning.

1053542_Motionskal_06.indd 4
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Interview med opfi nderen af motionskalenderen

Motionskalenderen
– et kort liv i en overstimuleret verden
 

VIGØR i perioden 2002 - 2007 

i Århus har bevist, at arrangø-

rerne havde held med situati-

onsskabelsen.

Under VIGØR-formen bliver 

motion til livsberigelse. Det 

sociale miljø, som er blevey 

skabt, har tiltrukket mange 

mennesker, som pludselig fi k 

et interessefællesskab, hvil-

ket bevirkede en radikal udvi-

delse af deres netværk.

Frivillige idrætsforeninger har 

særlige forudsætninger for at 

gøre en kvalifi ceret indsats i 

partnerskaber om folkesund-

hed

Hvis man tager Aarhus 1900 

som eksempel, så kan man se, 

om man lokalt kan matche de 

relativt få krav, som forenin-

gen bør kunne leve op til:

Det skal være 

hurtigt og nemt

Poul Erik Mikkelsen, der selv 

aktivt dyrker motion, fi k ideen til 

en motionskalender, der kan være 

med til at sætte skik på at man 

husker sin daglige motion.

Opfi nderen og motionisten, 

Poul Erik Mikkelsen, ser til-

bage på et uhyre spændende 

udviklingsarbejde men des-

værre et mindre spændende 

økonomisk udbytte i forbin-

delse med udgivelsen af mo-

tionskalenderen i samarbejde 

med Silkeborg Bogtryk. Vi har 

spurgt Poul Erik, hvad der 

skete.

Det er egentlig underligt, at 

et lille vidunder af selvstyring 

og egentidsplanlægning, som 

motionskalenderen var, ikke 

blev adopteret af motionsfol-

ket. Hvad skete egentlig?

Vi lagde store anstrengelser i 

udviklingsarbejdet. Meget af 

det begrebsapparat om mo-

tion og motionens virkninger, 

som var tilgængeligt, skulle 

omskrives til en forståelig 

form. Selve kalenderdelen 

skulle jo udformes, så den 

kunne tjene til motionistens 

tidsstyring og måling af frem-

gang. Men det er åbenbart 

ikke oppe i tiden at gøre et 

simpelt notat lige efter en 

løbe tur, for motionskalende-

ren solgte ikke godt nok.

I en tid, præget af elektroni-

ske dippedutter, der kan sæt-

tes i bæltet, på skoen eller i 

øret til måling af diverse for-

mer for aktivitet, kan man vel 

også sige, at et medie på pa-

pir måske ikke lige appellerer 

til moderne mennesker?

Det er noget helt andet. Mo-

tionskalenderen skulle virke 

som en enkel registrering af 

aktivitetsomfanget, således 

at man løbende kunne følge 

udviklingen af sit motionstal. 

Dette tal er i øvrigt opfundet 

af mig, og det har til formål, 

at man kan holde styr på sit 

aktivitetsomfang og sam-

menholde dette med sit akti-

vitetsbudget.

Poul Erik Møllers ideer er 

blevet kopieret vidt og bredt, 

hvilket jo skulle garantere for 

kvaliteten. Kommer motions-

kalenderen i 2008?

Måske, måske ikke.

Poul Erik Mikkelsen smiler

svagt og lægger an til et 

nyt besøg på fi tness-

centret, hvor han som 

62 årig startede sin 

motionskarriere, der 

består af både spinning,

 styrketræning og høj-niveau 

fi tness. Sammenholdt med 

sund kost skaber det basis for 

livskvalitet og et rigt seniorliv 

for den nu 66 årige Poul Erik 

Mikkelsen.

På illustrationen kan man 

se lidt af instruktionssiderne 

fra motionskalenderen 

2006.

  

•  Viljen til at arbejde sam-

men med en lokal avis

•  Indstillet på et integre-

ret samarbejde med am-

tet, kommunen, Danmarks 

Idræts Forbund, DGI og pa-

tientforeningerne.

•  Ledelsesstruktur der kan 

bevise, at det er muligt at 

kanalisere frivillige til for-

eningens store arrange-

menter. 

Alle er velkomne som løbere og tilskuere
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VIGØR, vi gør, gør du?

VIGØR-aktiviteter overfor ikke 

trænede opfattes som regel 

som noget, der ligger uden-

for en frivillig idrætsforenings 

formål. Men en frivillig idræts-

forening kan opnå nogle stær-

ke fordele ved at tage tråden 

op.

Hvorfor er VIGØR-KON-
CEPTET så enestående

Sundhedsfremme er et lotteri, 

hvor ingen kender vinderne. 

Bliver jeg med sikkerhed syg, 

hvis jeg undlader at iagttage 

en sundhedsfremmende livs-

stil? Kan jeg være helt sikker 

på ikke at blive syg, hvis jeg 

ændrer livsstil og interesse-

rer mig for sundhedsfremme? 

Svaret fra de lægevidenska-

ben svæver i vinden.

Dette er baggrunden for, at 

læger har haft og fortsat har 

besvær med at motivere folk 

til at interessere sig for sund-

hedsfremme. Ydermere tæn-

ker mange mennesker, at hvis 

jeg bliver syg,  har lægeviden-

skaben nok fundet en effektiv 

behandling. Et ræsonnement 

der svarer til, at kaptajnen 

på en jumbojet halvvejs over 

 Atlanten meddeler, at man ikke 

har nok brændstof ombord, 

og passagererne forhåbnings-

fuldt overbeviser hinanden 

om, at det nok skal gå, for der 

er dygtige mekanikere om 

bord.

En dygtig lægestand får des-

værre ikke folk til at indarbej-

de motion i deres livsmønster. 

Men idrætsforeninger kan. 

Beviset herfor har Aarhus 

1900 vist.

Det enestående ved VIGØR-

konceptet er, at man har fun-

det frem til en række effek-

tive motivationsfaktorer i en 

kombination af social situati-

onsskabelse og opmåling og 

selvkontrol. Læger kalder op-

måling af sundhedsfaktorer 

”tingel-tangel”; men samtidig 

anerkender de, at det er et ef-

fektivt motivationsværktøj.

Det er VIGØR målinger

•  Kondital og puls efter 

 1,6 km rask gang

• Vægt

• Fedtprocent

• Livvidde

Og i visse tilfælde

•  Blodsukker før og 

 efter motion

• Blodtryk

I forbindelse med Regions-

stafetten introduceres VIGØR 

i fem forskellige byer i perio-

den fra 19. til 29. juni, således 

at deltagerne kan få en status 

på sine VIGØR-tal.

Når de forskellige simple undersøgelser er lavet, kan VIGØR-folkene 

udregne den aktuelle kondition. En personlig status, som kan danne 

udgangspunkt for at blive lidt mere aktiv.

Det er ikke alle,  der som det første skal give sig i kast med en halv-marathon. Men motion er så meget andet. 

Det vigtigste er at komme i gang – og så at fastholde og eventuelt udvikle sin form.
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Club La Santa · Billund Lufthavn · Tlf. 76 500 400 · www.clublasanta.dk

Ung eller gammel... ...få eller mange   familie eller single... ...motionist eller verdenselite...
Oplev den fantastiske stemning blandtmere end 25 forskellige sportsfaciliteter, og nyd sydens solmed aktiv ferie i verdensklasse på Club La Santa.

Det har været en stor for-

nøjelse at være vidne til det 

store arbejde de involverede 

idrætsforeninger har leveret i 

forbindelse med etableringen 

af den første regionsstafet. 

Flere foreninger blev spurgt 

om de havde tid, mulighed og 

lyst til at deltage i arbejdet 

med stafetten. Det er de mest 

aktive og handlingsparate 

foreninger – og som hurtigst 

meldte tilbage, der er repræ-

senteret i denne avis om Re-

gionsstafetten. Startende fra 

vest:

Ringkøbing Atletik & Motion 

Herning Orienteringsklub

Silkeborg Håndbold – SIF

Skanderborg Håndbold

Århus 1900

Frivillige hjælpere på tværs 

af regionen og Jylland har de-

monstreret deres lyst og vilje 

til at yde et stykke arbejde, 

ikke kun for deres respektive 

klubber, men også for Regio-

Dette materiale er udarbejdet og produceret i Concepts 
grafi ske afdeling. Vi løser gerne din næste layoutopgave.
Se mere på www.concept-tryk.dk/grafi sk.

Gl. Sellingvej 1  |  8370 Hadsten  |  Tlf. 87 610 610

» Gennem uforglemmelige

og intense oplevelser skaber vi loyalitet

og knytter bånd mellem virksomheden og dens 

medarbejdere, kunder eller partnere «
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www.StoreOplevelser.dk

nen og dennes arbejde for 

at sætte motion og sundhed 

på dagsordnen. Det skal blive 

spændende at se stafetten 

løbe af stablen – forhåbentligt 

vil det give genlyd i hele regio-

nen og skabe grundlag for at 

vi næste år kan være vidner til 

gentagelsen af arrangemen-

tet. Og ikke mindst at endnu 

fl ere bliver glade motionister.

Ligeledes skal der siges en 

stor tak til museerne, der 

også er dybt involveret i dette 

projekt. Sport og kultur går 

fi nt hånd i hånd, det ved vi alle 

sammen. Regionsstafetten vil 

igennem indsatserne fra de 

fem byers museer blive endnu 

et godt eksempel herpå.

 

Vel mødt til Regionsstafetten.

Med sportslig hilsen

Henning HolmenMøller

Koordinator for Regionsløbet

Stafettens 

ledelse siger tak!
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Sådan løber vi 
i Skanderborg

Tid: 28. juni, kl. 18.00
Sted: Museet
Du kan deltage som enkeltperson i en 1/2 Marathon, 

men du kan også dele den med tre andre.

Hvis du vil deltage i den store udfordring ”på tværs” af 

Jylland kan I være et hold på fem eller ti personer.

Tilmelding: Se s. 23

Skanderborg Kommunes overordnede vision er: 

Danmarks skønneste 
i natur og trivsel

Skanderborg Museum

Adelgade 5

8660 Skanderborg

tlf. 8652 2499

info@skanderborgmuseum.dk

www.skanderborgmuseum.dk

Afdelinger:

Frihedsmuseet: 

www.skanderborgfriheds-

museum.dk

Øm Kloster Museum: 

www.klostermuseet.dk

Skanderborg Museum ligger 

idyllisk i byens ældste del, 

med en smuk have ned til 

Lille Sø. Museet er indrettet 

i den tidligere dommergård 

fra 1888, som rummer rester 

fra midten af 1700tallet.

Skanderborg Museum har 

Skanderborg kommune som 

sit arbejdsområde. Museets 

faste udstilling ”Brikker af 

en virkelighed” skildrer by-

ens og egnens historie med 

fokus på Skander(borgen) 

og Skanderborg Slot, som 

var baggrunden for byens 

opståen og tidlige udvik-

ling. Slottet var desuden 

centrum for en vidtræk-

kende administration i det 

midtjyske område. Andre 

vigtige nedslagspunkter er 

historien om det store of-

ferfund i Illerup Ådal, egnens 

rige, middelalderlige klostre 

og, ikke mindst, almindelige 

mænds, kvinders og børns 

liv på Skanderborg egnen fra 

oldtid til nutid.

Året igennem vises et antal 

særudstillinger.

- Sundhed er både den enkeltes 

ansvar og et fælles ansvar. Derfor 

er et bredt samarbejde vigtigt, 

pointerer Silkeborgs borgmester 

Jens Grønlund.

Med det udagangspunkt er 

kommunen i fuld gang med 

at udarbejde en sundhedspo-

litik, der skal sikre helhed og 

koordination i sundheds- og 

forebyggelsesindsatsen for at 

skabe sunde rammer og sam-

menhængende tilbud til bor-

gerne i Skanderborg. 

Skanderborg Kommune har 

skønne naturmæssige omgi-

velser, og de skal udnyttes i 

den nye kommune, hvor der 

satses på tæt samarbejde 

med foreningsliv, praktise-

rende læger, Regionshospi-

talet Skanderborg og andre 

interesserede for at gøre 

Skanderborg Kommune til en 

sund kommune.

I Skanderborg Kommune er 

der mange initiativer i gang 

for at fremme sundheden og 

forebygge sygdomme blandt 

borgerne. Skanderborg Kom-

mune samarbejder f.eks. med 

Silkeborg Kommune i et to-

baksprojekt med 4 store ind-

satsområder: 

•  Fokus på en tidlig, tobaks-

forebyggende indsats over-

for børn og unge.

•  Regionshospitalet Silke-

borg tilbyder alle rygere 

fra de to kommuner, der 

indlægges eller er i et am-

bulant forløb, en samtale 

om rygestop i forbindelse 

med hospitalskontakten, 

og der gennemføres en 

konkret indsats ved ryge-

stoprådgivere overfor mo-

tiverede patienter.

Der iværksættes en særlig 

intensiveret indsats overfor 

storrygere, rygere med kro-

nisk sygdom og andre særlige 

risikogrupper. Den indsats, 

der startes op på hospitalet, 

følges op i kommunerne og 

hos de praktiserende læger.

•  Der tilbydes rygestop til 

borgere og kommunale 

medarbejdere.

•  Der tilbydes hjælp til pri-

vate virksomheder, orga-

nisationer og ungdomsud-

dannelsesinstitutioner i 

lo kal  området til at indføre 

røgfrie miljøer og ryge-

stop.

Skanderborg Kommune sam-

arbejder også med Silkeborg 

Kommune på to andre områ-

der:

•  dels patientuddannelser 

for at bidrage til, at bor-

gere/patienter med kro-

niske sygdomme kan blive 

i stand til at tage vare på 

egen sundhed. 

•  dels et ”bestig bjerge pro-

jekt”, hvor også Horsens 

Kommune og DGI er sam-

arbejdspartnere. Her får 

alle borgere i de tre kom-

muner mulighed for at 

konkurrere om bjergbe-

stigning på 15 ”bjergtop-

pe” i det jyske søhøjland i 

skolernes efterårsferie. 

Sundhed er både den enkel-

tes ansvar og et fælles ansvar, 

derfor er samarbejde så vig-

tigt. Skanderborg Kommune 

fi nder samarbejdet med Re-

gion Midtjylland vigtigt og er 

meget glade for initiativet 

med Regionsstafetten med 

fokus på både natur, kultur og 

sundhed.

God tur til alle, hvad enten det 

er i løb eller rask gang

Jens Grønlund, 

Borgmester

Skanderborg Kommune

Region Midtjylland har en smuk natur, 

som lægger op til at man dyrker motion i det fri.
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Historie
Det hele startede med et sam-

arbejde. Tilbage i 1982 gik de 

2 håndboldklubber i Skan-

derborg by – Skanderborg 

Boldklubs Håndboldafdeling 

og Vrold Idrætsforening sam-

men og dannede Vrold-Skan-

derborg Håndboldklub. 

Og nu er vi igen i ligaen. Dette 

skyldes ikke mindst profi ler 

gennem tiden, så som Ken-

neth Thrane, Jesper Holm, 

Søren Stryger, Lars Juul Mik-

kelsen.

For 4 år siden startede vi det 

fælles ungdomsarbejde med 

Højvangens Idrætsforening 

– Team 8660 Skanderborg – i 

dag er det hele samlet i Skan-

derborg Håndbold. Et navn 

der er valgt for også at sig-

nalere at det er håndbold for 

hele  den nye Storkommune 

der dækker de tidligere Ry, 

Galten, Hørning og Skander-

borg kommuner. 

... og så skete det
Sæson 2006/07 betød nye 

oplevelser – både hvad angik 

resultater, men også udfor-

dringer i form af en lukket hal 

i hele 2. halvdel af sæsonen. 

Vi kom derved helt ufrivilligt 

rundt i hele den nye kommu-

ne, og efter en 3. plads i 1. divi-

sion, blev det hele kronet med 

oprykningskampe til ligaen 

mod Ajax Heroes, som begge 

blev vundet og søndag den 6. 

maj blev det hele kronet med 

en sejr i Galten Hallen, og op-

rykning til Tele2ligaen fra sæ-

son 2007/08. Hurra, hurra.

Lidt om holdene

1 div. herrer 

Klubbens fl agskib har i de 

sidste 4 sæsoner med Peter  

Bredsdorff-Larsen som 

træner   ligget i toppen af 1. di-

vision og i år lykkedes det så 

med oprykningen til ligaen, 

efter de 2 spændende kampe 

mod Ajax. 

Cheftræner Peter Bredsdorff-

Larsen som også er assiste-

rende landstræner bliver 

af -løst af Jesper Ø. Petersen, 

som har en ligafortid i Århus 

GF og BSV, og ass træner 

Flemming Jørgensen bliver 

afl øst af Kenneth Nygård

2. division herrer

Vort andethold består af så-

vel tidligere 1. holdsspillere, 

men grundstammen er unge 

spillere som også vil være 

med i et holds udvikling sam-

tidig med at de arbejder med 

sig selv – enten på vej til klub-

bens 1. hold eller andre ste-

der, men udgangspunktet er 

at være med i det mest at-

traktive udviklingsmiljø i det 

østjyske område. 

Damer

Klubbens damer spillede i 

sidste sæson sammen med 

Stillings damer på et fælles 3. 

div mandskab og fi k en fl ot 3. 

plads, hvor oprykningsspillet 

glippede i sidste runde. Hol-

det ser rigtig spændende ud 

til den kommende sæson med 

både nye unge spillere, men 

også meget stærke erfarne 

spillere udefra er på vej i den 

grønne trøje. 

Ungdom

Ungdomsholdene i klubben 

præger overalt sine rækker. 

Med 30 hold tilmeldt – en 

voksende micro afdeling med 

over 80 medlemmer er der 

mange fl otte ting på vej. Vort 

største resultat på ungdoms-

Skanderborg Håndbold
Succes og synlighed - både hvad angår bredde og elite!

Sommeren 07 viser Skanderborg Museum særudstillingen 

Pragtfund fra 
Skanderborg Kommune

Udstillingen har baggrund i 

kommunalreformen og den 

nye Skanderborg Kommune. 

Museet vil i den anledning ger-

ne vise nogle af de mange fi ne 

og spektakulære oldsager i 

guld, sølv, bronze og glas i den 

nye kommune. Se bl.a. frugt-

barhedsgudinden fra Foerlev, 

det unikke glasbæger fra Stil-

ling med indskriften ”Drik og 

du vil leve  skønt”, et udsnit af 

de sidste års udgravninger i 

Skanderborg området og me-

get mere. Museumsgæsterne 

får mulighed for at få et ind-

tryk af kommunens store og 

rige kulturskat.

Mange af de mange fl otte og 

særprægede fund har ikke 

tidligere været vist, og er lånt 

fra et antal større museer.

Udstillingen vises fra 15. juni 

– 25. november.

Guldbrakteat fra Hvolbækfundet 

(Foto Nationalmuseet (Laila Pedersen)

siden i sidste sæson var DM til 

vore drenge divisions mand-

skab

Plan 2010
Et delmål er blevet opfyldt 

med oprykningen for klub-

bens 1. hold.

Vi ønsker med vor geografi ske 

placering at være det spæn-

dende og udviklende miljø, 

hvor det kan bevises, at det 

ikke kun er en stor pose penge 

der skal afgøre, hvor der skal 

spilles håndbold, men at der 

også er plads til alternativer.

På kvindesiden skal de kom-

mende års arbejde resultere i 

oprykning for det fælles dame-

hold, og i ungdomsafdelingen 

skal der til stadighed arbejdes 

med at trænere og ledere, for 

på denne måde at kunne være 

modvægten til de centrale 

håndboldskoler.

 

Satsningen i forhold til eliten 

skal på ingen måder opfattes, 

som om bredden nedpriorite-

res. Bredden skal bevares og 

vil altid have præcis samme 

værdi for klubben som eliten.

Sponsorer

Det er vort håb, at den gode 

opbakning der er lokalt, vil 

brede sig til hele den nye kom-

mune. Her har vi en række 

fremtrædende virksomheder, 

der vil kunne bidrage til fæl-

lesskabet ved at være med 

til at skabe grobund for gode 

oplevelser for tilskuere og 

medarbejdere og derigennem 

bidrage til at sætte fokus på 

Skanderborg.

Håndboldsspillet knytter spillere, tilskuere og egnen sammen.
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Sådan løber vi i   Århus

Tid: 29. juni, kl. 16.30
Sted: Marselisborg Hallen
 
Du kan deltage som enkeltperson i en 1/2 Marathon, men 

du kan også dele den med tre andre.

Hvis du vil deltage i den store udfordring ”på tværs” 

af Jylland kan I være et hold på fem eller ti personer.

Tilmelding: Se s. 23

>>>>>  Medarrangører af Regionsstafetten   >>>>>               

I perioden 19.- 29. juni har alle 

borgere i Region Midtjylland 

mulighed for at lære deres 

region bedre at kende, både 

når det gælder naturen, geo-

grafi en og kulturen – samti-

dig med, at man får sved på 

panden. I alt arrangeres der 

fem motionsløb under navnet 

”Regionsstaf-fetten” – og den 

29. juni er depechen nået til 

Århus. 

Der er tale om en anderledes 

form for motionsløb, hvor 

byens smukke, grønne omgi-

velser udgør rammen om et 

arrangement, hvor kulturelle 

oplevelser går hånd i hånd 

med motion og sundheds-

fremme. F.eks. vil alle delta-

gere og hjælpere mv. have 

mulighed for at gå på Moes-

gaard Museum før og efter 

løbet. Og i startområderne vil 

alle løbere og tilskuere kunne 

få målt deres kondition med 

puls, blodtryk og fedtprocent. 

Der er nok ikke tvivl om, at 

sundhed for de fl este af os 

handler om at spise sundt, 

lade være med at ryge, dyrke 

motion og ikke drikke for me-

Lær Århus at kende 
– med fodsålerne

Åbningstider og entré på Moesgård Museum

Apr- sept:  alle dage 10.00-17.00

Okt -mar:  tirs - søn 10.00-16.00

Entré til museets permanente samling: 45 kr

Entré til museet og særudstillingen 

”Én verden – 1000 historier”: 60 kr.

Børn og unge under 18 år har gratis adgang.

Moesgård Museum

8270 Højbjerg

Tlf. +45 89 42 11 00

moesgaard@hum.au.dk

www.moesmus.dk

Idrætsforening med 

tørretumbler?             
Aarhus Idrætsforening af 1900 stiler højt

Af Nicolai Wammen,

Borgmester i Århus

get. Og ofte er det sådan, at 

det er nemme-re at gøre no-

get godt for sundheden, hvis 

man er fælles om det.  

Bl.a. derfor har Århus Kom-

mune formuleret en sund-

hedspolitik, der skal give 

århusianerne gode råd og 

redskaber til at få en sundere 

tilværelse. Målet er kort sagt 

at skabe fl ere gode leveår for 

alle – i alle aldre. Ambitionen 

er at gøre sundhed til en na-

turlig del af århusianer-nes 

hverdag. F.eks. kan arbejds-

pladser, skoler og fritidstil-

bud danne rammen om sund-

heds-tiltag, ligesom Århus 

Kommune står parat med til-

bud, hvad enten du ønsker at 

holde op med at ryge eller har 

brug for genoptræning efter 

en sygehusindlæggelse. 

Jeg håber, at rigtigt mange 

århusianere vil benytte lejlig-

heden til at deltage i Regions-

stafet-ten 2007. I mine øjne 

er der tale om et rigtigt fl ot 

arrangement for hele famili-

en. Og både fra et kulturelt og 

motionsmæssigt synspunkt 

er der rig lejlighed til at lære 

Århus bedre at kende – med 

fodsålerne.

Nå ja, måske ikke lige frem 

tørretumbler, men så egen 

vogn da. Vi lader den lige stå 

et øjeblik som symbol på, at 

fremtidens idrætsforeninger 

må stile efter bedre og bedre 

faciliteter for at fastholde 

fremtidens medlemmer. I 

”Aarhus 1900” – et af landets 

største frivillige idrætsde-

mokratier – indser man klart 

denne tendens. Du kan måske 
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Moesgård Museum har til 

huse på herregården Moes-

gård, der ligger i et naturskønt 

område syd for Århus. Muse-

ets permanente udstilling vi-

ser en række enestående ar-

kæologiske fund fra Danmarks 

oldtid. Til de fornemste kleno-

dier hører Grauballemanden, 

der døde for mere end 2000 

år siden og er verdens bedst 

bevarede moselig, og de impo-

nerende våbenofferfund fra 

Illerup Ådal, der blandt andet 

indeholder en af Nordeuropas 

største samling af romerske 

sværd.

En verden 
– 1000 historier
Moesgård Museum byder i 

juni måned velkommen til en 

opdagelsesrejse i tingenes 

verden i en ny stor udstilling. 

Udstillingen viser en del af 

de etnografi ske samlinger på 

Moesgård Museum, der rum-

mer mere end 40.000 gen-

stande fra hele verden. Her er 

alt, hvad hjertet kan begære 

af smukke og eksotiske gen-

stande, fra farvestrålende 

masker fra Indien, sko af fi ske-

skind fra Island, en mongolsk 

fyrstedragt og en velbevaret 

mumie fra Peru til fi ne fjer-

ruller fra Salomon Øerne. Det 

er genstande, som hver især 

fortæller en historie om de 

mennesker, som har brugt og 

fremstillet dem, og om den tid, 

hvor tingene er indsamlet.

Ud i naturen
En tur til Moesgård er oplagt 

at kombinere med en udfl ugt 

i museets store skovområde. 

Oldtidsstien snor sig fra her-

regården gennem park og 

skov ned til Moesgård Strand 

og byder undervejs på spæn-

dende oplevelser: Rekon-

struerede oldtidshuse, forti-

dige gravanlæg og den 155 år 

gamle vandmølle, Skovmøllen, 

der hver søndag maler mel. 

Madpakken kan nydes under-

vejs, men der kan også købes 

frokost, is, kaffe og kage i Cafe 

Vognporten ved museet eller i 

restauranten ved Skovmøllen.  

Sport, fi lm og 
sværdkamp
En udfl ugt til Moesgård kan 

planlægges, så det er muligt 

at deltage i nogle af somme-

ren eller efterårets mange ak-

tiviteter.

Fem romere fra den 14. legion 

invaderer Moesgård med le-

gionæren Marcvs Cassivs i 

spidsen den 23. og 24. juni. 

Weekenden igennem fortæl-

ler de om livet som legionær 

og viser brugen af de mange 

våbentyper, som vi også ken-

der fra våbenofringerne i 

 Illerup Ådal. Børn og voksne 

kan prøve udstyr og deltage 

i klassiske kampopstillinger 

eller sælges på slavemarke-

det for højeste bud. Samme 

weekend er der Skt. Hans bål 

i Parken. 

Lørdag og søndag den 25. og 

26. august vises nogle af de 

sportsgrene, der er kommet 

til Danmark fra fjerne himmel-

strøg. Der er opvisning af bl.a. 

de japanske sportsgrene iaito 

og aikido, foruden samba og 

den vietnamesiske kampdans 

vovinam og der er mulighed 

for at tale med repræsentan-

ter for de forskellige klubber. 

Kom, deltag og fi nd en ny fri-

tidsinteresse.

Weekenden den 15. og 16. sep-

tember afholdes Moesgårds 

etnografi ske fi lmfestival. Her 

vises nye prisbelønnede etno-

grafi ske dokumentarfi lm side 

om side med nogle af de klas-

siske fi lm som Jørgen Bitsch 

og Jens Bjerre lagde gaderne 

øde med i 1960’erne.

Aktiviteter for børn
Der er børneaktiviteter i sko-

lernes sommerferie. Fra den 

15. juli til den 22. juli er det for 

eksempel mulig at deltage i 

aktiviteter i et af museets vi-

kingehuse. Hvis man ikke vil 

deltage, men bare kigge på 

skal man komme den 28. og 

29. juli hvor der store Vikinge-

træf afholdes. Her mødes 

over 500 vikinger hinanden til 

en weekend fyldt med handel, 

håndværk og vikingekamp.

Museets store aktivitetspro-

gram kan ses på www.moes-

mus.dk, hvor der også er op-

lysninger om museets andre 

udstillinger.

Moesgård Museum

synes, at det er lidt højtideligt 

at tale om et foreningsdemo-

krati frem for en ganske al-

mindelig sportsklub. Men ikke 

desto mindre er det yderst 

vigtigt for 1900-folkene at 

understrege betydningen af 

de demokratiske processer i 

foreningslivet.

Det er nemlig noget af det 

fornemste, vi har i et sam-

fund som det danske. Tænk 

en gang: aften efter aften, 

lørdag efter lørdag – ja fak-

tisk også om søndagen ar-

bejder folk på frivillig basis 

med udvikling, opdragelse og 

træning af landets ungdom. 

Forestil dig, hvilken betydning 

det har for sociale strukturer 

og mental og fysisk sundhed 

i samfundet. Og der er nok at 

tage stilling til. Så forenings-

demokratiet er et must, ellers 

forsvinder frivilligheden.

Beslutninger tages hos Aarhus  

1900 i 19 forskellige organisa-

tioner, hvoraf de 18 repræsen-

terer sin egen sports gren. Den 

nittende afdeling er en hoved-

ledelse, der har som formål at 

holde sammen på det hele. 

Idrætsafdelingerne fordeler 

sig således:

 

· Atletik/Motion

· Badminton

· Beachvolley

· Fodbold

· Gang og Motion

· Gymnastik

· Herregymnastik

· Mountainbike

· Old Boys (idrætsmærker)

· Orienteringsløb

· Senior-petanque

· Skater-hockey

· Skaters

· Svømning

· Tennis

· Triathlon, Volleyball

· Ældreidræt

I hver af enhederne er der 

en bestyrelse, der understøt-

ter medlemmernes ønsker til 

kvaliteten i foreningen.

Arrangør af fl ere store 
mo tions løb

Vi ser et øjeblik bort fra elite-

idrætten, hvor Aarhus 1900 

er repræsenteret i 1. division 

i blandt andet tennis, skaters, 

hockey-skaters og atletik,   for 

ikke at nævne Aarhus Games, 

som er det store internationale 

atletikstævne den 29. juni 2007. 

La os i stedet fokusere på mo-

tionsløbene. Hvem kender ikke 

Marselis-løbet, som hvert år 

indleder den århusian ske fest-

uge med op mod 20.000 aktive 

deltagere? Men også 1900 for-

årsstafetten, Kvindeløbet, 1900-

stafetten, 1900-halvmaraton og 

Århus Maraton er med til at fylde 

kalenderen gennem året. 

Gennem tiden har Aarhus 

1900 indgået forskellige part-

nerskaber med blandt andet 

Sundhedsministeriet, Integra-

tionsministeriet, Hofmarska-

latet, Århus Kommune og 

nu Region Midtjylland, hvor 

 Aarhus 1900 varetager opga-

ven som hovedentreprenør i 

Regionsstafetten.

Som vores hovedformand, Jens 

Ove Christiansen, plejer at 

sige: ”Frivillighed er noget af 

det bedste, vi har, og det skal 

vi værne om længst muligt. 

Men der kan dog være opga-

ver, der er så krævende, at vi 

må engagere os med profes-

sionelle” 
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S O M M E R T U R
K U L T U R H A N G
F O R Å R S K U R
S H O P P E T R A N G
P E N D L E R T U R
S L U M R E T I D
T I D S F O R D R I V

Flere muligheder med 
bussen på midttrafik.dk
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Tilmelding sker bedst over internettet på www.regionsstafet.dk , 

men det kan også ske ved indsendelse af nedenstående kupon til adressen: 

Regionsstafetten, Sekretariatet, Observatoriestien 1, DK-8000  Århus C.

Løbstyper:
 A Samme løber deltager i alle fem løb  ....................................  250,- kr

 B Fem løbere deltager i hvert sit løb .........................................  500,- kr

 C Ti løbere deles to og to om hvert af de fem løb .................  500,- kr

 D En løber deltager i et lokal-løb ...............................................  100,- kr

 E Fire løbere deles om et lokal-løb ............................................  200,- kr

Fornavn:  ................................................................................................................................................................

Efternavn:..............................................................................................................................................................

Adresse: .................................................................................................................................................................

Postnummer: ..........................................   By:  .................................................................................................

Telefon: ....................................................  Alder: .............................................................................................

E-mail: ......................................................  Køn (M/K): ....................................................................................

I tilfælde B, C og E (holdnavn): .........................................................................................................................  

I tilfælde B, C og E (navn, løbsby, alder og køn): ...........................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

I tilfælde D og E (vælg by):  ................................................................................................................................

Ringkøbing, Herning, Silkeborg, Skanderborg eller Århus

LØBSTYPER

For at deltage i Regionsstafetten som enkelt løber eller med 

et hold skal du på Regionsstafettens hjemmeside udfylde en 

af følgende fem mulige formularer (alt afhængig af løbs-kate-

gori) med alt hvad der bedes om af oplysninger. Du modtager 

umiddelbart et autosvar, som bekræfter modtagelsen af din til-

melding. Derefter skal du indbetale pengene, og vil vi opdatere 

tilmeldingslisten i løbet af et par arbejdsdage.

Generelt kan man sige, at der er to kategorier af løb. Én kate-

gori, hvor man tilmelder sig alle fem løb (A, B og C) samt én ka-

tegori, hvor man deltager i et enkelt løb (D og E). Sådan er dine 

valgmuligheder på hjemmesiden:

A Samme løber deltager i alle fem løb  ...........................  250,- kr

B Fem løbere deltager i hvert sit løb ...............................  500,- kr

C Ti løbere deles to og to om hvert af de fem løb ........  500,- kr

D En løber deltager i et lokal-løb ......................................  100,- kr

E Fire løbere deles om et lokal-løb ..................................  200,- kr

Med i deltagergebyret følger en billet til Aarhus Games fredag 

den 29. juni 2007. 

VIGØR-delen er naturligvis gratis at deltage i... 

BETALINGSMETODER:
Pengene skal sættes ind og registreres på Nordeas konto: 

2251 - 3488968571 

eller I kan sende en check til: 

Århus 1900

v. Helge Meier

Observatoriestien 1, 8000 Århus C

Mrk: Regionsstafet 

I skal HUSKE at oplyse navn og adresse på indbetaler, så vi 

kan registrere, hvilken betaler pengene kommer fra. 

Vi skal have modtaget og registreret indbetalingen inden 

vi registrerer og offentliggør den endelige tilmelding på 

den/de pågældende startliste(r).

Sådan tilmelder du dig 
Regionstafetten 2007

En gang i mellem mødes motionsløberne sammen med eliteløberne for sammen at klare en fælles strækning. 

Men udover disse dage er det ikke mindst træningen til disse – og den enkelte motionists daglige træning som betyder noget. 

Fysisk velvære for den enkelte – og fl ere sunde borgere.
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- mød os på rb-sommerhuslaan.dk

Det handler om menneskDet handler om menneskDet handler om menneskDet handler om menneskDet handler om menneskererererer - menneskers drømme og tryghed

SSSSSandandandandand mellem tæerne...
Vi kan, uden at blinke, kalde os specialister i at yde lån til sommer-
huse.

Mange års erfaring med sommerhusfinansiering, kombineret med
vor centrale placering i ét af Danmarks største sommerhusområder
betyder, at vi næsten har sand mellem tæerne!

Vi tilbyder:
• Danmarks billigste SommerhusLån
• Løbetid på op til 30 år
• Mulighed for afdragsfrihed
• Også til feriebolig i udlandet

KKKKKontakt Sontakt Sontakt Sontakt Sontakt SommerhusSpecialisterne i dag!ommerhusSpecialisterne i dag!ommerhusSpecialisterne i dag!ommerhusSpecialisterne i dag!ommerhusSpecialisterne i dag!

SSSSSommerhusLånommerhusLånommerhusLånommerhusLånommerhusLån

Jette Møller
9659 1859

jem@riba.dk

Jan Kjær
9659 1872
jak@riba.dk

Lisbeth Olesen
9659 1873
lol@riba.dk


