Roere hedret av kommunen
for flotte resultater i 2015
Under ordførerens tradisjonelle nyttårsmottakelse på Ledaal første nyttårsdag ble
idrettsutøvere fra Stavanger hedret for innsatsen i norske- og internasjonale mesterskap i
2015. Det var vinnere i ca. 20 ulike idrettsgrener, og vi er selvfølgelig kjempestolt over at
hele 5 roere fra Stavanger Roklub fikk heder og ære denne gang.
Dette var:
Are Strandli
Karen Undset og Nora Tønnesen
Håkon Skogen og Truls Aamodt

(VM bronse i dobbel sculler menn lettvekt)
(NM gull junior dobbel sculler damer))
(NM gull junior dobbel sculler herrer)

...og mye heder til våre venner svømmerne
Madlasvømmerne som hadde alternativ trening hos oss i sesongoppkjøringen fikk også
svært mange utmerkelser. Dette var:
Sarah Louise Rung
Truls Wigdel
Eivind Bjelland
Morten Bordevich
Erik Årsland Gidskehaug
Johannes K Wathne
Tim Samuelsen

(3 VM gull, 2 VM sølv, 1 VM bronse, 4 gull i Nordisk Mesterskap og 9 NM gull)
(3 NM gull (2 junior, 1 senior)
(3 NM gull (2 junior, 1 senior)
(NM gull)
(3 NM gull (2 junior, 1 senior)
(NM gull junior)
(NM gull junior)

Sarah Louise Rung er virkelig blitt en gjenganger på ordførerens mottakelse på Ledaal. Her
får hun merke av varaordfører Bjørg Tysdal Moe og i bakgrunnen til venstre ser vi daglig
leder i Idrettsrådet Arne Thorsen-Eie. FOTO: Svein Hagen SA

Lotte Miller overrasket både seg selv og alle andre da hun tok bronse i VM for juniorer i
triatlon. OL i 2020 er hennes store mål fremover. FOTO: Svein Hagen SA

…og ekstra heder til årets ildsjel
Idrettens ildsjelpris ble første gang utdelt i 2010 og skal være en årlig kåring og hedring av
de mange ildsjelene som idretten er helt avhengig av. Det er Stavanger kommune og
Idrettsrådet som på vegne av hele i idretten i Stavanger tildeler prisen.
Vinneren av Ildsjelprisen mottar en sjekk på 25 000 kroner samt et synlig hedersbevis i form
av et diplom.
Årets ildsjel ble Skjalgs Victor Øvregård, som blant annet har hatt ledende verv i Skjalg i
over 40 år, enten som trener, dommer eller kursinstruktør.

Victor Øvregaard i IL Skjalg er vinner av Idrettens ildsjelpris 2016. Her sammen med
ordfører Christine Sagen Helgø like etter tildelingen. FOTO: Stavanger kommune
Stavanger Roklub gratulerer alle vinnerne.

Linker:
SA: http://www.aftenbladet.no/sport/Lotte-Miller-har-satt-seg-klare-mal-3840447.html
RA: http://www.dagsavisen.no/stavanger/idrettsut%C3%B8vere-hedret-av-kommunen-1.670215
Stavanger kommune: http://www.stavanger.kommune.no/no/Aktuelt/Heder-til-arets-ildsjel-og-idrettsmestre/

