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Lokale danske mestre blev hædret i Sår

53 mestre modtog
hæder i byrådssal
æ;'
";

GULDBORGSUNDBry-

de 12 danske mestre i

deklubbenThor ind-

futsal blev hædret. Guldborgsund Ungdomsskole

stillede 11 danmarksmestre, og klubben var igen
i år - for 15. år i træk - den
bedste DM-klub, når alle
DM-titler er gjort op.

Men formand for kul-

tur- og fritidsudvalget
i Guldborgsund Kommune, Poul-Henrik

Pe-

dersen (G), havde mange
flere danmarksmestre
at uddele hæder til ved
gårsdagens arrangement
i byrådssalen.

Med en sejr på 8-3 i
finalen over Midtals IF
blev Lolland-Falster

Alli

ancens U-19 hold

ijanuar

danmarksmester

futsal

i

(indend/rs fodbold), og

indstillede fire danske
mestre i motocross fra
et stævne i Lemvig tilbage i 2011, men da de
fire mestre ikke var med
ved DM-hædringen i december sidste år, var de
derfor med i byrådssalen
i går eftermiddag.
24 dansere og 44 titler

Her var der også lejlighed til at hædre Jens
Hornbeck Saugmann fra
SvØmmeklubben Syd, da
den unge svømmer blev

dansk mester

i

200 meherrer
under 16 år. Nykøbing F.

ter butterfly for

Bueskyttelaug indstillede
Stephan Hansen som den
danske mester i indend6rs bueskydning i Fita
Kadet-klassen. Nyk6bing
Falster Sportsdanserfor-

ening indstillede hele 24
danske mestre til hæder,
efter de tilsammen havde

opnået hele 44 mester-

skaber ved danmarksmesterskaberne den 12.
og 13. maj. Nykøbing

Falster Sportsdanserforening var ved den lejlighed den forening blandt
alle, der tog flest mesterskaber med hjem. Næste

hædring er 6. december.
KIM MøLLER P:DERSEN
kmo@folketidende.dk

Her er billedet af 53 lokale danmarksmestre, der alle modtog hæder i går
Nykøbing, hvor del igen tal december er mere hæder til nye danmarksmestre.
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