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Guldborgsurid Kornrmune
uddelte årets fire fritidspriser og hædrede lokale
læestre torsdag.

lokaie rnestre. sorn i årets
løb henholdsvis l:ar vun-

NYKøE!ruG l-ars Knppe,
naesl ti "r'rnand i GulrJtrorg-

Hauserr br!cv første prismodtaiger i "arenaen" n:i dt i

sund i{ornmunes kulturcig friticls;,,idvalg, lik lov til

'Arets

det danmar"ks-, verdens- og;

nordiske rnestelsltabet.

at jonglere meri priser og
navne til elen helt store

i hyrådssalen
i Nykøbing r går eftermidguldmecliaije
dag.

F{an stod nemiig for at
ciele arels lile iriiitlspniser ud, hr,,or der rned hver

lrri: [ølgei en check 1lr

5.000 krriner sEIEit er'l vandrepokal og. et diplont. og

efter det pra+'errlere tlc
Fra venstre er

li)

ffiet g6a§dt iiake kum rxdcleliåxg

af pr§ser tål ef{enrmicfldøgems
§f fangellft ent" Frismod tagerme
f;k *gså tor iiå at *vise $ig
fre;m". Her §tepham Hfffiseft,
seå$ g&v em fersanag på ciet

ta{ent, rler biandt andet h;åt
sikret hanr t& rJerdeffi*rftestev*kai:er i løbet af året"
|::ir

ro: Jnil Kt'lLrl-r:lr

Krur:r

bvradssalen. Harr l ik lrliser

Idrætspræstation"

for et yderst inctrLrringende
år, hvor han hlandt a,ndet
har sikret sig to verdensmesterskaber.

'Årets ilclsjael"gik til formanden for brydeklubhen
"Thor" i l.lvhØbing, SØreu
Flyliegaard, og prisen som
'Arets Forening" havnecle
,:gså

i

l{yirr"abrng, nerniig

hos Nykøb,lng F. Fd;inci"
holdktub, hvor prisen er
rnalrettet it"nril:bens LlngSidsle pris "Arets fund"

h{enrik &iansen fre NFE"I,
[-ars Kappe, §øren SIyllegaatd,
Reheeca S!leåracre $g §teptrifrn
Foro: ,Jp,r

Stepl"ran

elonisartre.itle.

det l[Jiaja Piil
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Flansem,

Bueslrytten

lar-icied.e

hos handlcapsky4-

len Rebecca Fiiiehave fra
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.41{ÆDæTIL TOKALE MESTRE
'20 lokåler6portsudøyere, som

i

årets løb enten har vundet danmarks-, verdens- eller nordiske
mesterskaber, blev i går hædret
ved et arrangement i byrådssalen i Nykøbing.
Med hæderen fulgte en rygsæk
rmqd.
indhold ' et gavekort til de
yngre mestre og en bog til de
ældre af slagsen.
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TRITIDSPRISER 2013
Bueskytte Stephan Hansen og lhors formand
Søren Hyllegaard Pedersen var blandt

prismodtagerne

lll

danmarksmestre, hvoraf to

uerstatteligt,' lød det i åbningstalgn.
Der blev uddelt fire priser årets idrætspræstation, årets

også har også vundet nordiske mesterskaber og 6n med-

ildsjæl; årets_ forening og
årets fund.. Årets forening

Lars Kappe bød velkommen tiluddelingen af fritidspriserne, som inkluderede 20

aljevinder,
som har

vundet
to

blev

»MEGEIMEREVÆRD«

verdensmester,skaber.'l dag
sætter vi pris på noget, der er
meget mere værd end d6t,

som priserne i sig selv er i
til at udtrykke. Det er

stand

umuligt at gøre op, hvad

engagement, virkelyst og en
ihærdig indsats har af værdi,
for det er jo i virkeligheden

il#'

Håndbotd-

klub, årets ildsjæl Søren Hyl-

legaard Pedersen fra brydeklubben Thor, årets idrætspræstation tilhører Stephan
Hansen og årets fund er skyt-

te Rebecca Ellehave.

Læs side 2.

FRITIDSPRISER
IGULDBORGSUND
Mange blev hædret,ved uddelingen af ftitid1pliser i Guldborgsund kommune
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/l Buesffie Stephan

sen

Håh.r, r.,

fik prisen som 'årets

idrætspræstation

pjan, .
tahrrt'

'q1

'kærnpe

Æl$,efter Formand Søren Hylfuaard
medtd#':t:*,. ***t SEn:noiA6n

et herrysende år
efle pragipi.

l;efter'årets*ldsjæl2013'efterl$år
ved i brydesporten Hele åmiliindendørs eflropamester- enl-MleqåarderbndelafBK
skaber, så første Of meUage thors'nftA og'ham rnotivasom ny dahsk rnester i tisn, glæde og.kæmpe i*d,
den anden. Før* bironze

senionækken i hold og så

to

sats for brydeiporten, kom-

verdensmesterskaber. mer fra hjertet.,
',isportschef for Bueskyd- Årets forening blev,Hykø'aing Danmark Ailan B. bing F. nanqUoUtttik:iøn
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Ste
har leveret i år..Itan var da,r*srækkerne] pÅud.lsrå,
blandt favoritter til Ung- \rer et stort arUeSde-i ql" HanObc#dklubben har
i fu
d;å#;;li&*:?:
;;:;i!;
r#",#dr"*mer
under
25
l:n*t:nj*":"1**;
tisk
flor, at han fonrsr u. gå !e".qn.T,ii
mange friviriig€ hænder E! ,år, ut Ååer*tur som har
Crqnkjæi udralq* :gls1 gr
bl.alformåetåttilbyCar*#I:
§niksæson
ltansen bsld til aile årgan-Se irlng-

.ffi*ffiH!?ffiffi:ffiffiffi, *.

oedve.:"" rtytrbinsE il;ffiiil;då;il;-ffi
med det dalmke
med
seniofu+d H'åndbtdktub
Håndbldklub hai
,åb,Å.rbå;
har forri&t,
fo,rdkt ,,,a."-.-o,]åi,
let da{§ke seniofffi
helevejeru,santidisharhå1

præsteret på abso{ut

top-

at løfte med stor succes- ,De*efvktk
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