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din avis randers								

Medalje-emner ved EM, VM og OL
American Football og
så Sofie Strangholt.
Prisen så dagens lys ved
Sportsgalla 2010, hvor
stangspringeren Iben
Høgh-Pedersen modtog
den. Hun blev senere
hårdt rammet af skader,
men er på vej tilbage. I
2011 blev bueskytterne,
OL-kandidaterne, Mads
Juel Krogshede, Johan
Weiss og Niels Dall belønnet, og for 2012 var
prismodtageren Randers
FC- og ungdomslandsholdsspilleren
Jacob
Dehn Andersen.
Glen Meier – nomineret til ”Årets sportsnavn” og desuden med
i kampen om sportsgallaprisen

Sofie Strangholt udfordrer fire talentfulde
knægte/herrer
Spændingen er stor, inden Sportsgallaprisen,
der ledsages af et pengebeløb, lørdag 1. februar
i Arena Randers uddeles
for fjerde gang. For det
er ikke alle og enhver,
der kan blive nomineret
i denne kategori.
Det er hård kost at
komme med i det lille
felt, for kriterierne er
hårde, da der kræves,
at prismodtageren ”må
anses for at være potentiel medaljetager ved
kommende EM, VM og/
eller olympiske lege.”
Så er mange straks
sorteret fra, men alligevel er der seriøse kandidater i Randers - en enkelt Randers HK-pige og
så fire knægte/herrer fra
ret så forskellige idrætsgrene.
Én af dem er blot
14-årige Glen Meier fra
Randers Motor Sport,

RMS. Han var i sidste uge
nomineret til to priser
ved Dansk Motorsport
Award i Cirkusbygningen
i København. En flot
anerkendelse af Glen,
der var blandt kandidaterne til prisen som
”Årets Motocrosskører”
og ”Årets Talent”, men
ingen af priserne gik
altså til Glen, der dog
kunne glæde sig over, at
han i sin nominering fik
flotte ord med på vejen.
I Arena Randers er han
også nomineret to gange
- til ”Årets sportsnavn”
og Sportsgallaprisen. Om
han får to priser eller
slet ingenting, er et af de
spændende punkter på
gallaaftenen.
Hans
konkurrenter i kampen om
Sportsgallaprisen
er
Nicolai Brock Madsen fra
Randers FC,
den 18-årige handicap-svømmer Niels
Korfitz
Mortensen,
Morten Bo Jensen,

Før 1269,-

NU

879

00

Jotaplast 05

Økonomisk rådgivning
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Nicolai Brock Madsen, Fodbold
- har ikke kun gjort sig bemærket i Randers FC, men er også fast
mand på det danske U21-landshold.
Glen Meier, Motocross
- betragtes som en af sin generations bedste motocrosskørere i Europa.
I 2013 imponerede han ved at vinde sølv ved EM, blev nummer fem
ved VM og sejrede i den prestigefyldte ADAC Junior Cup.
Niels Korfitz Mortensen, Svømning
- den 18-årige handicap-svømmer blev ved sidste års galla hædret med
talentprisen for præstationerne ved de Paralympiske Lege i London.
Sofie Strangholt, Håndbold
Den nu 21-årige RHK-spiller var for et par år siden nomineret til Årets
Sportsnavn, men blev slået på stregen af cykelverdensmester
Mads Würtz Schmidt.
Morten Bo Jensen, American Football
- er lige nu på træningslejr i Florida og udtaget til et verdenshold,
der kun tæller de absolut bedste spillere - udenfor USA.

En ny frivillig forening hjælper borger-

9 ltr. vægmaling
med hjul
Lady 10
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verne får ikke løn for arbejdet, men
arbejder frivilligt.

der kan henvende sig anonymt i rådgivningen. Det kan f.eks. være selvstændige, der er på vej mod konkurs
eller lønmodtagere, der er blevet fyret.

Den nye rådgivning holder åbent
torsdag den 30. januar
fra kl. 17.00 - 18:30

En sådan situation er en særlig udfordring for økonomien, og det kan være

i det nye Randers Sundhedscenter,

svært at bevare overblikket.

Thors Bakke, der er beliggende ved siden af biografen BioCity.
(Dørene til rådgivningen lukkes kl. 18.00)

