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Du er med tilat sikre sanrnenftængskraft, hlev det sagl til Yvonne Halskov
:tt:ttl

Stor hæder til man§e på Nykøhin{ Falster Teater i aftes

Fem blev hædret med priser
6I NYKøBING Fem. for-

""; enlnger og enkeltper-
soner er blevet hædret med
priser for deres indsats for
sporten og k-ulturen i Guld-
borgsund Kommune.

Det skete i aftes på Ny-
købing Falster Teater, der
dannede rammen om en
stor fest med masser af
deltagere.

Af de fem priser var de
fire fritidspriser, mens den
sidste var uddeling af den
årlige kulturpris.

Ole Nielsen fra Nyk6bing
FC blev årets ildsjæI2015.

- Han har været fodbold-
træner i mange klubber
gennem 40 år. Han bræn-
der 110 procent for fodbol-
den, og han elsker at have
mange bolde i luften, lød
begrundelsen.

Stephan Hansen fra Ny-
købing F. Bueskyttelaug

var den oplagte person at
hædre for årets idrætspræ-
station i2015.

- Han blev dobbelt ver-
densmester, satte verdens-
rekord og fik sølv ved
World Cup-finalen. Ingen
bueskytte i verden har
vundet to individuelle ver-
densmesterskab på 6t åa
lød begrundelsen.

Nyk6bing F. Bokseklub
blev årets forening 2015.

- Klubbens mål er at bli-
ve den bedste klub i Dan-
mark, og gennem de se-
neste år har den haft flere
danske mestre. Og man er
hele tiden i stand til at ud-
vikle nye talenter, hed det i
begrundelsen.

Endelig blev Lukas Høier
Jensen fra Brydeklubben
Thor valgt som årets fund
i 2015.

- Han har besluttet sig

for at gå all-in i brydning,
kombineret med sin ud-
dannelse. Han forventer
først at toppe om nogle år,

men i 2015 vandt han to
danske mesterskaber samt
et nordisk mesterskab i
ungdomsrækkerne, blev

det sagt i begrundelsen.
Den sidste pris, der blev

uddelt, Yar kommunens
kulturpris for 2015.

Stephan Hansen var det op
lagle valg til prisen for årets
idrætspræstation. ARxvroro

12 forskellige personer
og foreninger var blevet
indstillet, og prisen gik til
Yvonne Halskov. Hun står
blandt andet bag Gedser
Fyrstival.

- Dine initiativer er med
til at sikre sammenhængs-
kraften i vores samfund.
Ikke mindst i små lokal-
samfund som Gedser, blev
det sagt.

Kulturprisen består af.

et kontant beløb på 15.000
kroner og en vandrepokal.

BJARNE ARILDSEN
ba@ftg:ruppen.dk
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Lohse blev lagt ned
f [Yxt8$]8trdvafgsfoF! mand Mafiin Lohse
(G) ermed på Iift af hvert.

Så hao tøYede ikke, da
Sdrea Hyllegaard fta Bry-
deklubbenThor vtd Ha-
gens prisfest påteal€ret åk
hm til at gå på madressen
mod Mark 0. Madsen, der
hu enVM-sglvmedalje-

- Jeg har veeret til bryd-
ning i Lås Veg*s s?mnet
med Martil Lohse, og d6r
vidste han alt om bryde.
regleme. Nu kaII haa prr
ve selv, sagde S$rea HJrl-
legaard.

Martin Lohsefikderefter
smidt en rSd trikot i horrc-
det med besked om at gå
ud og skifte.

Der var stort bifald" da
han kom påsceneil ige!-

- Den kleeder d§virtelig
godt, sagde SSrer Hylle
gaard til formandetl

Så gik de to brydere i
Eang- Mange heppede på
Lohse, men det hialp ham
ikke, Hans brydetag virke
de slet ikke, og tre gaage
blev han lagt ned af Ma*
O- Madserl

Bol(sers l aftliolr
Brydeklubben Ilrs! d€r
havde 16 dffike mstre
med til fasten" varikke den
eneste klub med et shos i
shosr'et.

Det havde Nykøb;ng F.
Bokseklub, som bte" Iaåret
til årets foreairg, også

Her modtcg Foul Anker

t6æde mcd td( od €t !il«tg-

Rasmussen prisen på sin
vegne. Bagef-

ter kom flere af klubbens
medlemrner på scenen for
at bokse, træne og siippe i
et (eget højttempo-

Fr6:FiliMICI(*§

Prisen for årets idræts-
præshfion gik uaturtigl
nok til trus§tten Stephan
Hansen, d€r i l6bet af året
er blevet verdensmester.

Det vaj hans far, Drn

Hailsen, der modtog pri-
sen" Stephan Harsetr var
på træuingslejr i Måxico,
men han havde seodt eq
videohilsen hjem.

Lukas Høier Jensen fra
Brydeldubben Thor fik
§orn oetalt forledea en
pris som åre§ fund" og
fodbot&rtener Ole Nielsen
fra Nykøbk€ §,C fikprisen
scm årets ildsjæ!.

Iak€€i§(lil{
Yvonne Hålskov 6k kom-
rnurens kulturpris for sit
engagement, blsrrdt andef
med Gedser §rstival.

I denanledningkm hun
på scenen sviagende med
et meget lille lagkagefl&g-

Efter prisen - en ctreck og
en skulptur af kunstneren
Ulla Frellsen - takkede hun
lele vejen rondt q slut-
ted* af med et skr§"

Foruden Martin l,ohse
var det tIe medlemmer af
kultur-, turisme og bosaet-
aingsudvalget" der orrcr-
rakte priseme-

De tre vsr Connie Berg-
mann Larsen og Kathrine
Brgnnes (S) og Hendk
Høegh-Ande$en (Y)-

Fes:ten bIeY i øYrBt afrik-
I€t hurtigere erd forentet,
nemlig §dt efter klokken
21, o.g deltageme var hur-
tigt ude af salea-

EIA§GrEf§l
åaeÅghæn-*

fhfl- f.a!B l&tsr
ff- rr. 34!{ e$t
hH e&xt r5§t
ur*"tqtqndrder.dk

*ftE&lh-grsas{*æ
. fiåM{Er
r@adåm
r{!sre ryldndue
" kgslåql*e
. f&rycrtrEgr&,ry
' I(sttes8
rGhrlffiar*aift

Glffiffi

Irqt irlkot kl*r dlggodt, sagde Sff€'l Hgtegæd

lGtcffitdl((LHarsdl Forc:F!.ffireKKes

Sjov o$ atyar ved prisuddeling[ lrcdag aften

tatBrLdl§emittetægæel ggttet, kilSEd mdmcstcffi tdk o. H*dL

iHsmns d !at{(rf& F- Bol(s.l&Å gry o€§å etr o0*e
*rgr*, pi§restail Fite*ssL F@: Fffire K Ke§

40 mestrc hædrct
L'lxiallr§Yed fredagem idræts- og kulturfest trlev
fglgeade d$ idraetsfolk frå Gddborgsund hæd-
r€t, fordi de var bl€vet Eestre i Danmark Norden,
Europa ellerVerden:
Vandpolo Nyk6bing F.: Ånders Edison Rasmussen,
Åndrea knum Åldersen og MattheTtngsted Koch
tarsen§MogDM).
Stubbek$bing §trandjagtforeaing: Helle Yendelbo
Pedersen @M)"
Nykøbing F. Eueskyttelaug: Bent Bjerregaard (DIvO,
Stephaa Hansen §1!$.
Ibreby Sundby Gymnåstitrtrorening: Samh Linde
gaård Duus Hansen/Iknai Christensen og Mathilde
Mark PiiUfamiae Julie Jacobsen @hi[).
Sv$mmeklubben Syd: Jonatåan Mtller pM).
Systofte Jag§orening: Jørgen Eliwith (DM).
Nykøbing F. S§ltteforening: Emma Nørholm Koch,
Mette Ottocen, Kristian Erlandsen, Mikkel Biiloq
Chus fHeriksen (DMi-
Lolland Falster Cykel klub: Bent Krogh (bronze,
vM)-
Long.Ho - Qwan ki do: Cannen Elena Lazar (bron-
ze,VM).
lrlardfalster Fetanque: Belinda Svenssoq Mikkel
Svenssor, Malthe Daniel, Sebastian Langkilde
(DM}.
Nl*Sbiag F. Bokseklub: Oliver Meng (EM).
Brydekfubben Thon Nikolai Moharnmadi (3 DM,
NlyD, Smit hgh (DM), Patrick HyIegaard (DM),
Christian Christensen (DM), Sharafual Sediqi (2
DM), Rajbek Bisultanov (DM), Mark Kjæp (DM),
Jonas MøIler (DM), Bertam Lauridser (DM), Lukas
Høier Jmen (DM, I\IIU), Ir{ike Markussen @M),
Frederik El§rm (DM), Niets Esbeasen @M),
RonniYohers (DM), NickEliassen (DM) ogMark O.
Madsen (DM, NM,rr'M, sølv).

Yre H#rfl d( *drrnffiffi for Aåå He lslt-
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RETS ilTM$JÆI, FUND OG PRÆSTATION
var travlt med kåringerne i Guldborgsund kommune, hvor arrangementet fik helt ny form.

lll Med prisuddelingerne
og hædringerne belønner
Guldborgsund Kommune de
lokale initiativer, der profiler-
er både kommunens kultur-
og fritidsliv og Guldborgsund
Kommune: 'Jeg håber, at vi
med dette arrangement har
skabt en ny tradition for at
kommunen og kommunens
borgere i fællesskab hylder
og anerkender den store be-
tydning, som kultur- og fritid-
slivets foreninger og udøvere
har for vores område. Der er
ingen tvivl om, at bl.a. vores
foreningsliv bidrager til at
sikre sammenhængskraft og
fællesskab i vores samfund
- ikke mindst i vore små lo-
kalsamfundi indledte udval-
gsformand Martin Lohse ide
nye rammer på Nykøbing F

Teater.

Ånrrs rLDsJÆL
Ole Nielsen fra Nykøbing FC

blev hyldet som Årets lld-
sjæ|. Begrundelsen fra mod-
tagerens indstiller er: 'Han
har været fodboldtræner i

over 40 år, og han har været
det i mange klubber. Han er
ambassadør for DBU's hold-
ninger og handlinger, og han
er DBU-instruktør. Han kan
sine ting, og han brænder
1 10olo for fodbolden.

Han kan have mange bolde
i luften omkring fodbolden,

arrangere stævner, stå for
planlægning af træningstider
og meget mere. Han elsker at
have med fodbold at gøre,
og han elsker at gå rundt på
vores anlæg og se, når der
trænes, og når der spilles
kamp. Han er en uvurderlig
hjælp og sparringspartner,
når der diskuteres fodbold-
træning af børn!

Ånrrs
IDRÆTSPRÆSTATION
Prisen som 'årets idræts-
præstation' 2015 går fuldt
fortjent til Stephan Hansen
fra Nykøbing F. Bueskyttel-
aug. Der er næppe nogen,
som ikke har fulgt med i

Stephans præstationer, og
ved prisoverrækkelsen måtte
han sende en hilsen fra Mex-
ico.

ÅRrrs ruruo
Lukas Høier Jensen fra
Brydeklubben THOR løb med
prisen. Begrundelsen fra ind-
stilleren er:'Den unge for der
er blivet indstillet, er netop
flyttet til Guldborgsund Kom-
mune, efter at have pendlet
gennem de sidste to år til
Nykøbing F. fra Frederiks-
berg;3-4 gange ugentligt, for
at dyrke sin sport.
At brydesportens kraft-

center er blevet placeret i

Nykøbing F, er helt klart med

til, at han og hele hans fami-
lien nu er flyttet hertil. Lukas
har bestemt sig for at gå'all
in' på brydning, kombineret
med uddannelse.

Lukas har trænet og stillet
op for brydeklubben THOR

de sidste to år. Han er utro-
lig flittig i træningslokalet
og har fantastiske fighter-
egenskaber. Han går forrest
til træninger og er samtidig
en vellidt klubkammerat.

Han forventer først at toppe

i 2020-2024, men til trods
herfor, præsterede Lukas for-
nemme resultater allerede i

2015 ved at vinde DM både
for junior og ungdom og
guld ved de Nordiske mes-
terskaber i ungdomsrækken.

Desuden vandt han DM i

Beach Wrestling på Marielyst
strand. Vi har store forvent-
ninger til Lukaslfremtid.'

Årets lldsjæl - Ole Nlelsen fra Nykøbing FC.
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Talentfulde mestre og ildsjæle
Hele 40 idrætsfolk blandt de hædrede på Nykøbing F.Teoter.

Ved en festlig idræts- og kul-
turfest forleden på Nykøbing
F. Teater blev en lang række

idrætsfolk, foreninger, fri-
villige og andre ildsjæle fra
Guldborgsund hædret.

Vi havde desvære ikke
plads til at nævne dem alle i
sidste uge. Så her vil vi gerne

præsentere navnene på de

40 talentfulde idrætsfolk,
der fortjent blev hædret på

scenen af blandt andet for-
manden formand for Kultur,
Tirrisme og.,Bosætningsud-
valget, Martrq Lohse, fordi
de var blevet mestre eller
medaljevindere i Danmark,
Norden, Europa eller Ver-
den:

Vandpolo Nykøbing F.:

Anders Edison Rasmussen,

Andrea Panum Andersen og
Matthe Tingsted Koch Lar-
sen (NM og DM).

Stubbekøbing Strandjagt-
forening: Helle Vendelbo Pe-

dersen (DM).
NykøbingF. Bueskyttelaug:

Bent Bjerregaard (DM), Ste-

phan Hansen (VM).
Toreby Sundby Gymna-

stikforening: Sarah- Linde-
gaard Duus Hansen/Kenni
Chr-istensen og Mathilde
Marie Piil/Kamine lulie Ja-
cobsen (DM).

Svømmeklubben Syd: Jo-
nathan Miiller (DM).

Systofte Jagtforening: Jør-
gen Eli\fith (DM).

Nykøbing F. Skyttefor-
ening: F.mma Nørholm
Koch, Mette Ottosen, Kri-
stian Erlandsen, Mikkel
Biilow, Claus Frederiksen
(DM).

Lolland-Falster Cykel klub :
Bent Krogh (bronze, VM).
Long-Ho - Qwan ki do: Car-
men Elena Lazar (brcnze,
VM).

Nordfalster Petanque:

Belinda Svensson, Mikkel

Svensson, Maltåe Daniel,
Sebastian Langkilde (DM).

Nykøbing F. Bolaeklub:
Oliver Meng (EM).

Brydeklubben Thor: Ni-
kolai Mohammadi (3 DM,
NM), Emil Pagh (DM),
Patrick Hyllegaard (DM),
Christian Christensen
(DM), Sharafmal Sediqi (2

DM), Rajbek Bisultanov
(DM), Mark Kjæp (DM),

Jonas Møller (DM), Bertam
Lauridsen (DM), Lukas Hø-
ierJensen (DM, NM), Mike
Markussen (DM), Frederik
Ekstrøm (DM), Niels Es-

bensen (DM), Ronni Volters
(DM), Nick Eliassen (DM)
og Mark O. Madsen (DM,
NM,\&I, sølv).

Ved samme fik man også

udnævnt fuets Ildsjæl 2015

Ole Nielsen fra Nykøbing
FC, Å.rets Idrætspræstation
2015 Stephan Hansen, Å.rets

Forening 2015 Nykøbing
F. Boftseklub og Årets Fund
2015 Lukas HøierJensen fra
Brydeklubben Thor, ligesom
Yvonne Flalskov, fik Å,rets

Kulturpris 2015. Der uar forståelig noh stoT glede hos Nyhøbing F. Bohsehlubs formand Poul Anher Rasmussen, dø

han på scenen i Nyhøbing E Teøter på uegne af sin hlab fh ouenaht haderen i forbindeke med

Årøs Forening 2015.


