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MESTRE OG ILD§JÆIE
Der var fest og fejring på Guldborgsund Rådhus

da mestre og ildsjæle blev hædret

l//

Der blev uddelt priser til
årets idrætspræstation, årets

ildsjæ1, årets forening og
årets fund.

mesterskabet og Danmarksmesterskabet i år.
32 mestre blev hædret for
nordiske mesterskaber, eur-

Årets ldrætspræstation tilhører Stephan Hansen fra

opamesterskaber eller
verdensmesterskaber. Skyt-

for mange mesterskaber.
Årets lldsjæl er Flemming

lere, svømmere, triathlonatleter, cross-kørere, adventurespejdere og Tanija Madsen for nordisk bronze i Boc-

være drivkraft i utallige projekter.
Årets Forening er Nykøbing
F. Skytteforening, som nu er i
rivende udvikling, og
Årets Fund er Mikkel Larsen
fra Systofte Cross, som er 14
år og kører i klassen 5A og;

cia.

t{ykøbing F Bueskyttelaug
Johnsen fra Nørre Alslev
Gymnastikforening for at

har vundet både Sjællånds:'

ter, akrobater, petanquesPil-
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Her er alle prismodtagere og mestre samlet i byrådssalen på rådhuset, hvor de blev hædlet for deres sportslige indsats

750 var samlet

i 20L4.

Foro: Creus

Hnruseru

i byrådssalen i $ar
De blev hædret i går

Mestre blev hædret

32 mennesker fla Guldborgsund har vundet

ne Larsen, Per Christensen, Jonni Andersen og

hædret for deres sportslige indsats i 2gL4'
og mestre samtet i byrådssalen på rådhuset, hvor de blev

*

750 var samlet i bYrådss alen

i gat

l[estre blev hædret
d GULDBORGSUND Der
f - vartrængselibYradssalen

i Nykøbing i går ef-

termiddags.

Ikke af politikere

og
udaf
men
embedsmænd,
øvere ogledere fra en lang
række lokale gruPPer og

klubber fra Guldborgsund
Kommune.

De var indkaldt for al
deltage i den halvårlige

hædring med fritidsPriser
og lokale mestre

i forskel-

32 mennesker fia Guldborgsund har vundet

medaljer a 2OL4.

Martin Lohse oPsumme- bing kommune, dengang
stor hæder og tak til 32
Poul-Henrik Pedersen var
mænd, kvinder og børn, rede undervejs begivenheformand for kulturudvalder i år har vundet Dan- den på denne måde.
get, sagde Martin Lohse.
- Alle, der er her i dag, vil
marksmesterskaber eller
bifald

afsluttende

gode til det, som de
gør. og der er mange ude i
foreningerne, der kan gØre
det lige så godt, sagde Martin Lohse blandt andet.
Han gjorde oPmærksom

gruppebillede delte kommunens folk sodavand,
sandwiches samt frugt ud
til de mange fremmødte.

hædre lokale navne og mestre i år er 30 år gammel.
- Den blev indfø.rt i NYkø-

medaljer ved nordiske, være
europæiske eller verdens-

mesterskaber.

Der blev filmet og foto-

graferet ivrigt undervejs,

og efter et

De blev hædret i går

Og så var der også

GULDBoRGSUND Udvalgs-

formand Martin Lohse og
Lone Svendsen fra Guldborgsund Kommunes fritidsafdeling havde travlt i

til den tidligere udvalgsformand og borgmester,
der også var til stede ved

går eftermiddags.

kale sportslige

i årets lØb har vundet me-

kåringen af de mange lomestre.

på, at traditionen med at
BJARNE ARILDSEN
ba@ftgtuPPen.dk

lige discipliner.
Og det blev et Par timer
med mange rosende ord,
tak, klapsalver og hurra-

I

fællesskab skulle de

sørge

for

hæder

til

en

Lohse (G), der er formand
for kultur-, turisme- og

Stephan Hansen, NYkØF. BueskYttelaug.
Årets ildsjæl: Flemming

Dorte Morell og Micki

De fire Priser er

som

bing

Nykøbing F. SPejderne.

Johnsen, Nørre Alslev

Borgen Morell, Guldborg-

bing F.

ening og fund blev hædret
med pokaler, diPlomer og
checks.

sen, Systofte Cross.
Vinder i Facebook-konkurrence om den gode hi-

Video og fotografering

storie fra foreningslivet:
Mette Kjeldgaard MØllet

SkYtteforening
ved Lisbeth Pil.
Årets fund: Mikkel Lar-

BrydeklubbenThor'

Prismodtagere
hæderen, og

Hædring af de 32 me-

på en storskærm blev der

vist flere

stre er som fPlger:
Stephan Hansen, NYkØ-

videoindslag.

Desuden var der På gulvet

midt

i

bing F. Bues§rttelaug.
Hanne Andersen, Bjar-

salen et indslag fra

Idræt om Dagen fra NØrre
Alslev.

Derefter var der lige

så

Mikkel Larsen havde taget sin cross-masklne med

tll

høitideligheden, oEl Martln Lohse flk lov at

siddeba§på.F]avæggenkigge]tldllgereborElmesterKajPetelsenpå'Foro:CreusHausru

capidrætsforeningen for
NykØbing F. og Omegn.
Line Jakobsen; Hanne
Hoyer, Asta Wiberg, Stine
Bagge, Emil Erch, FrederikNielsen og Mads Buus,

ser.

Årets forening: NYk6-

takkede for

Petanqueklub.
Jonathan Miiller, Svøm-

meklubben Syd.
Tanija Madsen, Handi-

bosætningsudvalget, fire
fritidspriser. Årets idræts-

Alle fire

Jytte ArP, Finn ArP, Per

Pedersen, Mathias Ellekær Hansen og Peter Ellekær Hansen, NYk6bing

daljer ved forskellige mesterskaber. Dertil komme
uddeling af fire fritidsPri-

Gymnastikforening.

præstation, ildsjæI, for-

reby Sundby GYmnastikforening.

F.

Årets idrætsPræstation:

FØrst overrakte Martin

Amalie Jacobsen og
Kenni Christensen, To-

lang række Personer, der

følger:.

råb.

ne Larsen, Per Christensen, Jonni Andersen og
Stine Thngholt, Tingsted
Slrytteforening.

sundTriathlonklub.

\Åctor

Guldhammer,

Mikkel Larsen og Lasse
Villy Jensen, SYstofte
Cross.
Jacob Larsen og Marcus

Andreas Hansen, Guldborgsund Ungdomskiub.

Celina Daniel, Malthe
Daniel og Mikkel DYhr

Svensson, Nordfalster
Petanque Klub.
Det var ikke alle de her
nævnte, der var til stede
ba
på rådhuset i går.

