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Solrød/Kajak: En initia-
tivrig formand modtog i
år Team Solrød Prisen.

På Solrød Idræts Unions
årsmøde i Solrød Idrætscen-
ter deltog også borgmester
Niels Hörup (V), der er for-
mand for Team Solrød, og
han benyttede lejligheden
til for tredje gang at uddele
Team Solrød Prisen

Prisen, der tidligere er
gået til Preben Nørgaard,
Solrød Strand Badminton-
klub, og Betina Steneman,
formand for Havdrup Gym-
nastikforening, tilfaldt i år
Lars Juhl, formand for Sol-
rød Kajakklub.

- Lars Juhl yder dagligt
et kæmpe arbejde for Solrød
Strand Kajakklub, som med
en stor indsats fra Lars’ side
har fået bygget et fint skur
til kajakkerne ved stranden,
indkøbt diverse sikkerheds-
udstyr til deres instruktø-
rer, syv klubkajakker samt
en trailer til at transportere
kajakkerne på. Det er mu-
liggjort, fordi Lars har gjort
en særlig stor indsats for at
skaffe penge til klubben via
diverse fonde, sagde Niels
Hörup bl.a.

Han oplyste desuden,
at klubben, der blev stif-
tet i juni 2011, i dag tæller
omkring 100 medlemmer,
og der bliver sørget for un-
dervisning, uddannelse af
instruktører samt diverse
fællesture.

Nye tiltag
Lars Juhl holdt en takketa-
le, hvor han først frem hæ-
vede en stor frivillig arbejds-
kraft i klubben og en række
sponsorer.

- Desuden har vores ad-

gang til svømmehallen væ-
ret uvurderlig, fortsatte
Lars Juhl og fremhævede
også støtten fra kommunen
samt omtale i diverse aviser.
- I kajakklubben har vi selv-
følgelig masser af planer. Vi
har tre nye tiltag

1): At give overvægtige
børn i Solrød et forhold til at
ro i kajak. Det gør vi i sam-
arbejde med distriktssyge-
plejersken.

2): At give lærerne i Sol-
rød en instruktøruddan-

nelse, så de trygt kan tage
skoleelever med på vandet i
klubbens kajakker.

3): At lave en speciel afde-
ling for 60 plus, så vi kan be-
nytte klubkajakkerne i dag-
timer, sagde Lars Juhl, som
samtidig havde et stort håb:

Vandcenter
- Vi håber, at vi sammen
med kommunen kan dan-
ne et moderne center for al
vandsport i Solrød, så man-
ge unge og gamle kan dyrke

sport og motion på, under, i
og ved vandet, sagde den ini-
tiativrige formand.

Team Solrød Prisen er
på 10.000 kroner og formå-
let med den er at give en
anerkendelse for en særlig
indsats og personligt en-
gagement, de har styrket
idrætten på bredde- og elite-
plan i Solrød Kommune.

Prisen uddeles på bag-
grund af indstillinger fra
Team Solrøds medlemmer.
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Solrød/Idræt: Der var
mange blomster og pri-
ser ved årsmødet i Solrød
Idræts Union

Efter formanden Erik
Houlbergs beretning skul-
le deltagerne finde frem til,
hvem der skulle have årets
priser

Årets præstation
Deltagerne ved årsmødet
havde to muligheder, da de
skulle kåre Årets Idræts-
præstation 2013.

Det var Solrød Badmin-
ton senior for at have hold i
Danmarks tre øverste ræk-
ker, og Cross-Gym-teamet.
Gross-Gym-teamet vandt
afstemningen.

Teamet består af Søren
Dalager, Jesper Marker,
Rikki Nielsen, Mirja Louise
Riddervold og Martin An-
dersson.

GrossGym har bl.a. be-
tydet 80 nye medlemmer i

SGF.

Lederpris
Til Lederprisen kunne del-
tagerne vælge mellem Jakob
Poulsen, cheftræner Solrød
Badminton, Rune Hessel
Larsen, Solrød Comets, og
Lars Mortensen, Havdrup
GI,

Prisen tilfaldt Lars Mor-
tensen, der er et meget en-
gageret medlem af hoved-
bestyrelsen i Havdrup GI og
derudover bruger en mæng-
de tid på foreningsbladet
HGI Nyt.

Desuden modtog 21-åri-
ge Caroline Ploug, Solrød
Strand Badminton, Ung-
domstrænerlegatet på 5.000
kroner. Caroline, der har
fået hele sin badmintonop-
dragelse i Solrød, har de se-
neste tre år været ungdoms-
træner i SSB.
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Prisregn over
Solrød
Priser uddelt af 
Solrød Idræts Union

Fra prisuddelingen i Solrød Idræts Union: Cross-Gym team-
et, Lars Mortensen, Caroline Ploug, Erik Houlberg, Lars Juhl,
der modtog Team Solrød Prisen, og borgmester Niels Hørup,
formand for Team Solrød.

Kajakformand i Solrød hædret
Team Solrød Prisen 2013 til Lars Juhl

Lars Juhl, formand for Solrød Strand Kajakklub, modtager  Team Solrød Prisen af borgme-
ster Niels Hörup, formand for Team Solrød.

En stolt og beæret Lars Mortensen med favnen fuld af
blomster, efter at han havde modtaget Årets Lederpris
2013 af borgmester Niels Hörup.

Idræt: En ildsjæl i
Havdrup blev årets le-
der 2013 i Solrød Kom-
mune.

Det var en stolt og be-
æret Lars Mortensen fra
Havdrup Gymnastik-
og Idrætsforening, som
modtog Årets Lederprise
2013 af borgmester Niels
Hörup (V) på Solrød
Idræts Unions idræts-
prisfest i Solrød Idræts-
center.

Lars Mortensen var
blevet indstillet til Årets
Lederpris af hovedbesty-
relsen i Havdrup Gym-
nastik- og Idrætsforening
for hans helt ekstraordi-
nært frivillige arbejde for
foreningen.

Lars er et meget enga-
geret bestyrelsesmedlem
af hovedbestyrelsen, og
derudover bruger han
en uhyrlig mængde tid
på foreningsbladet HGI-
Nyt, som udkommer otte
gange årligt. Lars sam-
mensætter bladet, sørger
for annoncører, redigerer,
opsætter, billedbehand-
ler og meget mere, for at
bladet kan blive klar til
at blive sendt til trykke-
ren. HGI-Nyt er vigtigt
for Havdrups lokalsam-
fund, idet bladets indhold
omhandler de sports ak-
tiviteter der sker i Hav-
drup, og mange borgere
følger med i hvad der sker
i HGI via dette blad. Det
kræver noget i retningen

af en uges arbejde, før
Lars kan sende bladet til
trykkeren, og dette arbej-
de udfører Lars hver ene-
ste gang ganske frivilligt
og naturligvis uden at få 
noget for det.

Foruden den tid Lars
bruger på HGI-Nyt, er
han som nævnt også et
dedikeret medlem af
hovedbestyrelsen samt
involveret i fodboldklub-
ben, hvor han bl.a. bru-
ger mange timer som
fodbolddommer. Lars har
desuden også været med
i projektgruppen i.f.m.
bygningen af Hal 2 i
Havdrup, og i den forbin-
delse vedligeholder Lars
en webside med fotos, så
alle har mulighed for at
følge med i, hvor langt
byggeriet af hallen er
nået. 

I det hele taget er Lars
en vigtig del af forenings-
livet i Havdrup, og man
kan altid regne med
Lars’ hjælp og støtte, og
det kæmpe store arbejde
han udfører for forenin-
gen og især for HGI-Nyt
gør ham til en utrolig
værdig modtager af SIU’s
lederpris 2013.

Lars fik overrakt pri-
sen som foruden et lille
symbolsk bæger også
udløser en sum på 5.000
kr. af borgmester Niels
Hörup til Solrød Idræts
Unions Idrætsprisfest .
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Ildsjæl i
Havdrup
Årets
Solrødleder
Solrød Idræts Unions lederpris 
til Lars Mortensen


