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Her er mestrene, der modtog
hæder i går i byrådssalen.
Foro: Jnu Krluoseru

Fire priser o§, hæder til 25 lokale mestre blev uddelt i hyrådssalen

Lise løb med ildsiælepris
GULDBORGSUND Lise Ravn-
kilde blev kåret som Årets
ildsjæl i Guldborgsund
Kommune for sit engage-
rede arbejde i Eskilstrup
Gymnastikforening.

- Jeg har selv prøvet flere
gange at være den, der var
med for at tage billeder af
vores talentfulde gymna-
ster, når de skulle modtage
hæder for et mesterskab,
men nu var det lige pludse-
lig mig, det handlede om.
Det kom som en stor over-
raskelse, lyder det fra Lise
Ravnkilde oven på onsdag
aftens prisuddelinger.

Dem stod formand for
Guldborgsund Kommunes
Kultur- og Fritidsudvalg,
Poul-Henrik Pedersen (G)
for at uddele, og fra indstil-
lerne lød det blandt andet
om Lise Ravnkilde, at hun
gennem en lang årrække
har været en fantastisk dy-
namo, træner og indpisker
inden for gymnastikken i
Guldborgsund Kommune.

Arets forening 2012 blev
Nykøbing F. Bueslryttelaug
som i år stod for at afuikle
europamesterskaberne for
ungdom.

Nielsen.

U1 9-landsholdsspiller Line
Werngreen Nielsen fra Ny-
købing F. Håndboldklub.

25 mestre skulle i går
også hædres i byrådssa-
len, hvor der udover mere
hæder til Stephan Hansen
for bueskyttens DM-gu1d i
Herre Fita Kadet, EM-guld i
Herre kadet samt EM-guld

Foto: Jan Knudsen

trav/monte, for ponyer un-
der 120 centimeter vandt
Melani Stoltz i ridetrav/
monte, for ponyer under
100 centimeter vandt Stine
Juul-Marker i ponytrav,
for ponyer under 110 cen-
timeter vandt Oliver Juul i
ponytrav, for ponyer under
120 centimeter vandt Me-

Tanja Gromada i dametri-
ple og damedouble, Jytte
Arp i kvartet og triple,
Anders Erlandsen i triple,
Lau Larsen i triple, Launy
Larsen i single, Finn Arp i
kvartet og triple, Peter El-
lekær Hansen i kvartet,
Jens Sørensen i kvartet
og Per Pedersen kvartet
og triple. Derudover vandt
klubben den danske kvali-
fikation til at repræsentere
Danmark i EuroCuppen,
som medførte en bronze-
medalje ved EM.

Nicolaj Witzke fra Nord-
falster Petanque Club
modtog hæder for at vinde
DM i double og triple for
juniorer.

Guldborgsund Triath-
lonklub havde indstillet
en dobbelt dansk mester,
og Claus Nymand modtog
hæder for sine to mester-
skaber i aldersklassen 50
til 54 år i henholdsvis en
halv ironman med 1900
meter svømning, 90 kilo-
meter rykling og 21 kilo-
meter løb samt mesterska-
bet i den hele ironman med
den dobbelte distance i alle
tre discipliner.

Fra venstre er det Lise Ravnkilde, formand Dan Hansen fra Nykø-
bing F. Bueskyttelaug, kulturudvalgslormand Poul-Henrik Peder-
sen, bueskytte Stephan Hansen og Årets Fund Line Werngreen



europamesterskaberne for
ungdom.

Bues$te vandt for 3. gang
Arets idrætspræstation
2012 stod buesffien Ste-
phan Hansen fra Nykøbing
F. Bues§ttelaug for med
hele to guldmedaljer ved
årets europamesterska-
ber samt et sjællands- og
danmarksmesterskab og
tilen som samlet vinder af
Europa Junior Cup.

Det var tredje gang, Ste-
phan Hansen vandt prisen
for årets idrætspræstation i
Guldborgsund Kommune.

Prisen som Arets fund
2012 glk til den l8-årige

Herre Fita Kadet, EM-guld i
f{erre kadet samt EM=gptd
i Kadet mixhold også var
hæder til Anne Andersen
fra SvØmmeklubben Syd
for at blive dansk mester i
200 meter rygsvØmning for
1l-årige og yngre.

Fra Vestfalster Skyfte-
forening modtog Michael
Hansen hæder for sit dan-
marksmesterskab i 300
meter langdistanceriffel
for hold.

Lolland Falster ponytrav
har haft et historisk godt år
og modtog hæder for hele
seks DM-tiler. For ponyer
under 1 10 centimetervandt
Camilla Spur Jensen i ride-

timeter i ponytrav.

Fire boksemestre
Hos Nykøbing F. Bokse-
klub var der hæder til fire
danske mestre: Mads Rom-
melhoff i 52 kilo, Sarah
Mansour i 57 kilo, Niklas
Kirdorf i 69 kilo og Kem
Ljungquist i 91 kilo svær-
vægt.

Hele ni indstillinger var
der fra Nykøbing F. Pe-
tanque Klub, og hæder var
der til danmarksmestrene

blev det til hæder til Stine
Stangholt for at vinde det
danske mesterskab på 200
meter i ungdomsrækken.
Jacob Høegh modtog hæ-
der for at vinde 300 meter
nordisk program for ung-
s§rtter, og der var hæder
til Per Christensen for at
vinde det danske mester-
skab i 300 meter åben klas-
se i liggende s§dning.

KIM MøLLER PEDERSEN
kmp@folketidende.dk

ponytrav, for foayer rmder- den dobhlte distance i alle
120 centimeter vAndt Me-, trqdiåeiplinen
lani Stoltz i ponytrav og Tingsted Skl.tteforening
Stine Juut-Marker vandt h4vde indstillet tre dan-
for ponyer under 128 cen- ske mestre i gevær. og her


