Kronprins Frederik (forrest med ryggen til) uddeler Danmark ldrætsforbunds og ryllands-Postens pris som 'årets Sportsnavn 2015"
Kajakklub, ved den store sportsgalla i Jyske Bank Boxen i Herning!.

til

Ren6 Holten Poutsen, Maribo
Porroro: GneeEns TvcHo

Rend Holten Poulsen, Maribo, ryddede bardet med de to største idrætspriser 2075

r Det er et kæmpe skulderklap
Frederik Andersen, blev
nummer to'med 33 stemmer efterfulgt af orienteringsløberen Maja Alm

Ren6 Holten
Poulsen, Maribo Kajakklub, fik den ubetinge-

blandt 40 idrætskollegaer.
Denne pris har 85 år på

de hovedrolle ved det store

bagen.

gallashow lørdag aften
ske Bank Boxen i Herning,

- Det er et kæmpe skulderklap at få, når man vinder begge priser, siger en

hvor en række priser blev

stolt Ren6 Holten Poulsen

uddelt til danske sportsfolk

sffien

dagen derpå.
- Det er en anerkendelse

Nykøbing

dobbelte
verdens- og europamester i
1000 og 500 meter enerkajak vandt de to mest prestigefyldte priser.

både på det politiske niveau og af mine sportskollegaer, og det er dejligt, siger Ren6 Holten Poulsen.

BK Thor, delte slwendepladsen med 13 stemmer.
I dysten om'Arets Sportsnavn 2015" slog Ren6 Hol-

Danmarks
'Årets
Sportsnavn 2015", der blev
uddelt for25. gang, og dagbladet BT's Guld-pris, der.

Suveræn i BT's Guld-pris

ffiæ
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HERNING

med 8.000 tilskuere

i

Jy-

for deres bedrifter i2015.

Den 27-årige

Nemlig

Idrætsforbunds

afgøres ved en afstemning

Han vandt suverænt afstemningen om BT's guld
i alt 60 stemmer. Ishockey-målmanden i NHL,

med

ne takketaler, ligesom den

nuværende landstræner

ten Poulsen.

Det handler de næste

blev nummer

seks med 14 stemmer, mens

erfaring på mine distan-

bryderen Mark O. Madsen,

cer, Iyder roserne fra Ren6
Holten Poulsen.
Den kommende sæson

jek i den brasilianske metropol, hvor Ren6 Holten
Poulsen 6r blandt guldfa-

handler primært om OL i

voritterne - og dermed måske igen kan stryge til tops,
når der skal uddeles priser
for 2016.

med 28 stemmer.

Endnu to lokale sportsfolk var nomineret. BueStephan Hansen,
F.,

ten Poulsen de /vrige tre
nominerede: Anne-Marie

til august.
- Jeg fokuserer egentlig ikke så meget på selve

Rindom, sejlsport, JeanetOttesen, svømning, og

oL i

imod

MajaAlm.
- Nej, jeg havde bestemt

til

te

ikke ventet at vinde

Rio de Janeiro

Det hele skal kulminere
på den klassiske kongedistancen1000 meter enerka-

øjeblikket men der-

på

forberedelserne
OL, fortæller Ren6 Hol-

TORBEN MøLGMRD
tm@ftgruppen.dk

og

slet ikke begge priser. Jeg
Der blev uddelt en lang række priser
ved showet Sport 2015 lørdag aften i Herning
Her er et oveblik over prisvinderne:
BT Guld: Ren6 Holten Poulsen, kajakroer
Årets Sportsnavn: Ren6 Holten Poulsen, kajakloer

*
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* Årets Fodboldspiller: Christian Eriksen
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14

aagg om langrends-træning i Norge, inden turen
går til Florida, hvor der
venter en benhård træningslejri Il uger!

Zoltan Bakos store bedtydning blev understreget.
Ungareren kom til Danmark for to år siden.
- Ingen tvivl om at Zoltan
gjort en stor forskel. Han
er dygtig og har en masse

havde håbet og vidste godt,
der var en reel chance efter

Her er fakta om 27-åtige Ren6 Holten Poulsen,
Madbo Kajakklub, der skal med til OL for tredje gang

mine præstationer vedVM,

fortæller den lollandske
kajakroer.
- Jeg tror, man skal finde
årsagen til, at jeg vinder
Lraaæa
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* Født 28. november 1988
* Bor i Bagsværd
* Uddannelse: Tømrer
*

I

ldrralofa mariliar.

