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Vi sætter pds på noget, der er nrcre værd end det, som pdeerne kan udtrykke, Det er umuligt d
gørc op, hvad engagement, virkelyst og en ihærdig indsats elværd, sagde Poul-Henrik Pedersen

Tyve mestre,

to "Arets lldsiæ|e", en 'årets Forening" og en "Årets ldrætspræstation" fik hæder på rådhuseH

Foro: At\oERs Kt'tuoseru

Tyve idrætsudøvere

i alle aldre får årets idrætspriser

Fest for lokale mestre
d

#

Casper Henriksen,

GUTDBORGSUND De

sveder i fritiden med
ponyer, rifler, buer, golfkøller, dansesko og crossmaskiner.

Re-

becca Wassberg og Sofie
Nielsen.

Alle VM-mesterskaber
og danmarksmestre honoreres med 200 kroner pr.
mesterskab og en rygsæk
med Guldborgsunds logo.
Er man både VM, nordisk
og dansk mester, får man

Deres weekender gåt
med lange køreture til
stævner, og deres familier

bakker op.
Fliden og talentet har i år

sikret dem mesterskaber,

også en USB-nøgle.

Mark O. Madsen - VMsølwinder - er naturligt

Pokaler og stgrre beløb får 'Arets Ildsjæle"
sgskendeparret Helle B.
Nielsen og Michael B.
Madsen fra Sakskøbing
Thmbourkorps og Brass
Band for deres utrættelige

midtpunkt i festen,

arbejde for musikken.

som de tyve idrætsudøvere

torsdag eftermiddag blev
hædret for i byr'ådssalen
på Guldborgsund Rådhus i
NykØbing F.

og

tager

Den sidste pris er til
"Arets forening", som en
stolt formand for Tingsted
Slqytteforening, Mikael

også titlen "Årets Idrætspræstation".

Fra Nykøbing F.

Bue-

slqrftelaug er der hænder

til

mestrene Michalina Sigil, Stephan Hansen, John
Kjær, J/rgen Jensen, Bent

Bjerregaard

og

Green, kan tage med hjem

til alle sine medlemmer
mellem 10 og 70 år.
- I dag sætter vi pris på
noget, der er meget mere
værd end d6t, som priser-

Helena

Storm.

Tingsted Sffieforening
stiller med danmarksme-

ne kan udtrykke. Det er
umuligt at gøre op, hvad
engagement, virkelyst og

steren Stine Mortensen på
14 år.
Til hest er der hæder til

en ihærdig indsats er værd,

for det er ganske enkelt
uerstatteligt, kvitterede

danmarksmestrene I l-åri-

ge Stine Juul-Marker og
den jævnaldrende Natali
Stoltz fra Lolland-Falster

Mark O. Madsen havde fri fra træning og stævner og tad
møde op på rådhuset for at få sin pris.

PonyTrav.
På Lågerupbanen fræser
ll-årige Jacob Larsen og

klubben

2O-årige Lasse Antonisen -

stolt af at have danmarks-

begge danmarksmestre - i
Guldborgsund Ungdomsskole.

mester

På golfbanen er GolfStorstrømmen

Iris Christoffersen

svingende med køllen.
Sydhavsøernes Sports-

til at
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formand og kultur- og fritidsudvalget, Poul-Henrik
Pedersen.

danserforening har hele
syv danmarksmestre og
VM-bronzevindere, nem-

lig Martin Funk

Hansen,
Julie Håkonsson, Christian
Kamper, Terese Moltensen,

BIRGITTE GRøNNII{G
bg@folketidende.dk

