ruilu

I

'|fel5
Guldborgsund
Kommunen hædlede i
går idrætsfolk- og ledere,
der har ydet en ekstra
indsats.
NYKøBING

godt op

i

Wagner, Tanja Gromada,
Michelle Mikkelsen, Mette
Ellekær, Mathias Ellekær,
Klaus Knudsen, Jens Sø-

rensen og Per Pedersen
Der var fyldt fra Nykøbing Falster Pebyrådssalen i

går, hvor kommunen hædrede 37 idrætsfolk, der har
opnået topresultater ved

danske og internationale
mesterskaber.

Desuden blev der uddelt fire Fritidspriser. og i
den forbindelse kunne 11årige Oliver Meng fra NyF. Bokseklub glæde
sig over at skrive sig ind i

kØbing

historiebpgerne som den
fØrste modtager af prisen
'Arets fund 2011".

tanqueklub.
Nocolaj Witzke, Nordfalster Petanqueklub.

Stine Juul-Marker, Melani Stoltz, Maria Hansen,
Patrick Bendtsen fra Lolland-Falster Ponytrav Forening.

Dorte Morell, Micki
Morell og Kjeld Lau Lar-

sen fra Guldborgsund
Triathlonklub.
Oliver Meng, Nykøbing
F. Bokseklub.
Poul Korczak, Atletik-

Han er bokseklubbens
yngste kampbokser no-

klubbenYoung Boys.

gensiden.

Skytteforening.
Martin og Julie Funk-Hå-

'Arets ildsjæl"gik til Engelien Kuiper fra Nyk6bing
F.Tennisklub.
'Arets forening" tog den

101-årige Brydeklubben

Marc Jensen, Vestfalster

konsson, Sydhavsøernes
Sportsdanserforening.

Patrick Hyllegaard

Pe-

dersen, Emil Birkshøj, Ni-

kolaj Arming, Christian
Den fjerde pris 'Arets Christensen, Bo Sværke
idrætspræstation" gik for Bonde, Mark Kjæp, Jepanden gang til bueskytten pe Jørgensen og Ronni

Thor sig af.

Stephan Hansen, fra NykØ-

Volthers fra Brydeklubben

bing F. Bueskyttelaug for
hans ungdomsverdensme-

Thor.

sterskab.
De @vrige, der blev hædret var:
Christopher Hansen,
Tom Larsen og Stephan

Hansen alle fra Nykøbing
F.

Bueskyttelaug.

Niklas Krog,

Det er foreningerne, der
fritids-

har indstillet til
priserne,

og

folkeoplys-

ningudvalget har på den

baggrund foretaget

en

indstilling til kulturudvalget, som har foretaget den
endelige udvælgelse. Mod-

Stine
Stangholt, Sarah Wulff, og

tagerne af fritidsprisen fik
alle diplom, vandrepokal

Katrine Lund Hansen fra

og en check, og der var

Tingsted Skytteforening.
Launy Larsen, Mette

idrætsfolk.

rygsække

til

de 37 Øvrige
sus

tro hædrede Guldbogsund Kommune de idrætsfolk, der i årets løb har vundet danske eller internationale mesterskaber. Det
foregik i går i byrådssalen.
Foro: Crnus HnNsrr.
Vanen
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Hæder og penge til modtagere af
fritidspriser i Guldborgsund
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Fredag 9. december

2All kl. 10:09

Lederen Engelien Kuiper fra Nykøbing
F. Tennisklub er "Årets ildsjæl 2011" i
Guldborgsund.^Brydeklubben Thor fra
Nykøbing er "Atets forening 201I",
bueskytten Stephan Hansen fra
Nykøbing F. Bueskyttelaug står bag
"Årets idrætspræstation 20Il" og den
11-årige bokser Oliver Meng fra
Hæder og priser i lange
Nykøbing F. Bokseklub "Arets fund
baner er tildelt alle disse
z}l|' . De 4 hæderspriser er netop
idrætsfolk fra
uddelt, og består desuden afet beløb på
Guldborgsund.
5.000 kr. til hver. Prisoverrækkelsen
fandt sted sent torsdag eftermiddag på Guldborgsund Rådhus og blev
foretaget af formand Poul-Henrik Pedersen fra byrådets kultur- og
fritidsudvalg. I forbindelse med hædersprisningen var der også
markering af 37 andre mestre, der var med til at gøre i seansen på
rådhuset festlig.

I forbindelse med hædersuddelingen opfordrede kulturformanden til,
at alle kommer med forslag til prismodtagere. Uden at sige det lå det
nok i Poul-Henrik Pedersens baghoved, at alle 4 markante priser faldt
som regn i Nykøbing.

