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Arets fritidspriser i Guldborgsund uddelt bueskytte fra Nykøbing iblandt
Nlandaq 20. december 2010
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Fatidspn*me 2010I Guldbo.gsund er uddeit.
Formand for Glldborqsund By€as tuttu. oq

lnternationalt
Møbelhus

frtldsudvål_o. P.ul-fenrk PedeB€n stod i spdsen
ior hæde. tir årets rldsjæ], årets idætspr*råtion
oq åæts foænrnq, samt en lang *nbe al
oanmarksmestre og å.dre mestr€ fø områd€ts
enomt aktNe fntdslrv i30 deltog i
festliqhederne i byr;dsslen Då GdJdborssund
P.:dhus senr mandåg efte6ddåq.
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lnqnd N€len f€ østfalster Badmrntonklub blev
hædret soh årets ! dsjæl. au€skytten stephan
Hånsen fra Nykobin€ F. Bueskyttelaug som den,
der står baq :rets idætsprætanon
Guldborgsund Kajåk/HavkåJak Klub son åreE

annoncer .lob Keb oq
5å19 - Huse - ao iger -

St€ph.n Hanse. hædret ror år€ts
ldræEpratnbon 2010.ved håns
sLde Pour-Hennk Penee., de.

G!ldborgsund uddelt 14-ånqe drenqe anhordr
på feBk gerning under
tyveri lra b ler i Nykøbing
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Guldborgsund Kajak og Havkajak Klub havde ved sin oprettelse for tre år siden

ti

medlemmer, Nu er der 60 aktive medlemmer
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Nogle af de mange idrætsudøvere, der i går blev hædret på Rådhuset i Nykøbing.

Foro:

En snes fritidspriser blev uddelt i Eår

Formand for kultur og fritidsudvalget, Poul-Henrlk Pedersen
hædrer Stefan Hansen, årets bueskytte.
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Fritidspriser uddelt
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Traditionen

sen mulighed for at demon-

tro uddelte GuldDorgsund Kommune i går årets

strere sin kunnen som bueskltte - til store begejstdng
for de tilstedeværende, der
reagerede med klapsalver.
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fritidspriser.

Formand for kultur- og
fritidsudvalg, Poul-Henrik
Pedersen staftede med at

præstation (enkeltperson
eller hold) til buesMten

gik til Ingrid Nielsen fra
Østf alster Badmintonklub.

Stefan Hansen.

- Ingrid har gjort en stor
indsats i årevis for sin klub
og været tovholder, forkla-

pæisk mester

i

bueskyd-

mng.

rede Poul-Henrik

- Stefan Hansen har bidraget til at give vores by,
Nykøbing, en fortjentlig

sen.

omtale, sagde Poul-Henrik
Pedersen.

Herefter

fik

Stefan Han-

Benlt venligst adressen annonoer@folketidende,dk

ellef læg ind via hjemmesiden folketidende.dk
Bent4ter du andre af avisens mailadresse!., er det ikke
sikkett, at din mail når frcm til rcxe sted og i tlde.
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give prisenfor årets idræts-

Han er nordisk og euro-

rr;

Med prisen fulgte

check på 5.000 kroner
Prisen Arets ildsjæl 2010

lra Fritidsprisen 2010:
Ingrid Nielsen, Stefan
Hansen og Jurek Jaroszczak,

Tre af de hædrede

Foro:
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Peder-

Hun har arbejdet i klubben i 30 år.

- Ingrid

for

lever og ånder
badminton, fastslog

Poul-Henrik Pedersen.

Årets foreningblev Guldborgsund Kajak og l-{avka-

jak Klub.
På vegne af den forening

modtog foreningsmedlem
Jurek Jaroszczak. prisen
samt en check på 5.000
kroner.

I begrundelsen blev det
blandt andet n€evnt, at foreningen har udviklet sig
meget siden sin oprettelse
for tre år siden.
Dengang var der ti medlemmer, nu er der 60 aktive
medlemmer.
Fritidspriserne uddeles
hvert år i december i for-

bindelse med hædring

mestre.

af

De kan modtages af alle
til Guldborgsund kommune.
Alle kan indsende forslag til modtagere også en-

med tilknltning

keltpersoner

Herefter indkalder fritidsafdelingen forslag til
modtagere.
Det ender med, at kulturog fritidsudvalget beslutter, hvem der skal modtage

priserne efter indstilling

fra

folkeoplysningsudval-

ger.

DENtz sERlNcl
dse@falketidende.dk

Efer prisouerrahhelserne og hederen stillede dt ahtire foreningsfolh

op,

såfamilie, aenner hlubhdmmerater

0g ?rcsten

kun

eforel)ige

de dlgtige og mgagerede idratsudøaere.

Stor hæder til sportens mestre
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Poul-Henrik Pedersen, uddelte årets tre fritidspriser og hædrede 44
mestre fra 12 forskellioe foreninaer.
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Guldborgsund
Kommune, Poul-Henrik Pedersen, havde forleden fornøjelsen af at hædre 44 mestre
fra 12 forskellige foreninger

indenfor sportens verden,
Iigesom han uddelte tre Fritidspriser 2010 på rådhuset.
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Det er umuligt at

gøre

op, hvad engagement, virkelyst og en ihærdig indsats er
værd, for det er jo i virkeligheden uerstatteligt og ubetaleligt for vores kommune og
landsdel, sagde Poul-Henrik

før han først ud-

Årets forening blev Guld-

delte de tre fritidspriser.
fuets idrætspræstation gik
til 15-årige Stephan Hansen
fra Nykøbing F. Bueslg'ttelaug. Begrundelsen var
bl.a., at han i år har vundet
mere end nogen anden dansk
bueskltte nogenside har r.undet på et år.

borgsund Kajak/Havkajak

For ar komme i betragtning skal udøverne have vun-

Klub, der på godt tre år er
nået op på over 60 aktive

det et danmarksmesterskab
eller guld, sølv og bronze

medlemmer.

fuets ildsjæl blev Ingrid
Nielsen fra Østfllster Bad-

præsenterede

ved et nordisk mesterskaber,
europamesterskab, verdensmesteskabe eller en af de tre
medaljer ved OL.
Efter overrækkelserne var
der lidt til ganen til sportsfolkene og de venner, familie
og klubkammerater, der var

minton Klub bl.a. med henvisning til, at hun har været
meget aktiv i klubben i 30

bueskydning,

år.

Peranque.

Pedersen,

Med de re priser fulgte
foruden æren en check på
5.000 kr., et diplom og en
pokal.

De

hædrede mestre re-

så forskellige

sportsgrene som brydning,

riatlon,

ka-

rate, motocross, skydning,
ponltrav, gymnastik, golf og

mødt op til arangementet.

