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Stephan Hansen indstillet til ÅreB Fund
-

sammen med ni andre danske sportstalenter - heriblandt Emro Jrrgrnren fra Maribo Kajakktub og målmand'Mike Jensen fraTeam Syd'havsøerne. "'.
-,'lii3trup.'.,'.IJ1g=verdeflsme-

Forden unge bueskF qe Ste.
phan Hansert &a Nvkøbing. siel pl,.'1*o4"*; r qytliqs
F. har 2013 været et forry- Ul9 VM-bron e lpå brn.

-,, ,.,' -.. , ,., ,r, GElfsplller,en frni.Iy firsti,
,x*,fu 'aiei:uæa.enie**r'.åe.Fefeiiirr,li.ar,.slilrrå
stisk afslutning i&t Stephan europamqteS fsr rr"tåi.fl
er nomineret til Danmarks Ul9,håndboldlandsholdet
ældsteidrætspris:ÅretsFund for mænd, 18-19 år, Ul9- en pris, der uddeles af DIE verdensmesrre - på holdet
Tijam Danmark og Politiken er rnåtrrnand.i'M,ifiå'fusen fra
masseiåf hædår'.,

, Prisenharvæietuddelti75, l'K"id<roer.o'Emma
;ør-

år og af prismodtager er

der gensen, 17 år, Maribo Kajak-

mangenuværendestjerner. klub, Ul8-europa- og verUdover Stephan er ni
dre talenter nominerer,

an- densmester i 200 og 500 m

nem- inerkajak.

15-arige lGistoffer Hari Speedwaykøreren Mikkel
fra Hvidovre, der er Europas Miihelsen , D ar, Ølsrykke,

lig

hurtigste sprinter i sin

gruPPe.

alders- U2 1-europa-mester.
Orienteringsløber Miri

Amalie Dideriksen, 17

år,

Thrane Ødum, 18 år, Birke-

rød, junionærdensmester på
mellemdisance.

Svømmeren Daniel Steen
Andersen, 1 8 år, Københavrr,
junioreuropamester i 100 m

bmtdy.
Tealsrcndo-udøver Sarah

Malykke, 16 år, Hvidowe,

U2l EM-sølv
Vinderen bliver genstand

for en

ganske,særlig' fejring,

da det er 75. gang, at:Å,rets
Fmd i dansk iilræt bliver
kåret.

Jubilæet bliver markeret
med en særudsdling i For5ug*11.i Pol[tikgos Hus, hyor
den kan ses fiem til slutningen afjanuar.

Emma Aastrup Jørgensen, Maribo Kaiakklub, bider i en af guldmedalierne fia VM-triumfen i Canada i
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Emma og Stephan er

indstillet til "Arets Fund"

æ

LOLLAND-FAISTER 2013

.w:å hur været et unikt år
for unge idrætstalenter fra
Lolland-Falster.

Det kan aflæses helt

konkret på den kandidatliste, som Team Danmark
har indstillet til Danmarks
Idræts-Forbund, DIF, der
sammen med eliteorganisationen og dagbladet Politiken står for kåringen af
'Arets Fund 2013", der er
landets ældste idrætspris.

28 forbund under DIF duel juniorverdensmester
havde indstillet emner, og senior holdverdensmehvorefter Team Danmark
har indsnævret feltet til ti

ster.

kandidater.
Emma Aastrand J@rgen-

prale med endnu et emne
til 'Arets Fund", idet det

sen, Maribo Kajakklub, 17
år, ligner et godt vinderbud
som dobbelt U/18'verdensog europamester i enerkajak på 200 og 500 meter.
Stephan Hansen, NykØ-

bing F. Bueslryttelaug, 18
år, kandiderer som indivi-

Faktisk kan landsdelen

mandlige danske U/19landshold i håndbold også

er med på kandidatlisten.
Team Sydhavsøernes

De 6vrige syv kandidater hedder: Kristoffer Hart,
atletik; Amalie Dideriksen,

rykling; Emily K. Pedersen, golf; Mikkel Michel-

sen, motorsport; MiriThrane Ødum, orienteringsløb;

Daniel Steen Andersen,
svØmning; og Sarah Malykke, teakwondo.

målmand Mike Jensen var

som bekendt med

i

den
der
vandtVM-titlen i sommer.

danske bruttotrup,

TORBEN MøLGAARD
tm@folketidende.dk

