Pressemeddelelse, København d. 15. september 2014

Fem af hovedstadens unge sportstalenter står klar i kulissen:

Hvem fortjener Guld Barre Prisen 2014?
For tredje år i træk skal der findes fem regionale vindere af årets Guld Barre Pris. Danskerne har
indstillet mere end 600 unge regionale sportstalenter og enestående holdindsatser. Efter første
jurybehandling står 25 sportspræstationer tilbage. De fortjener at blive fejret. I Region
Hovedstaden står kampen mellem fem dygtige kandidater, som har udmærket sig i disciplinerne
kunstrulleskøjteløb, ishockey, basketball, atletik og volleyball.
Toms Guld Barre sportsprisens formål er at fejre unge sportstalenter for deres ekstraordinære præstationer
i årets løb. Danskerne indstiller talenterne, så det sikres, at hele landet bliver ’støvsuget’ for fantastiske
sejre. Takket være 628 indstillinger har juryen fundet 25 regionale kandidater, og nu kan danskerne være
med til at bestemme hvilke fem, der skal anerkendes og honoreres med 10.000 kr. Der uddeles fem priser –
én for hver region. ”Guld Barre Prisen er for alle, og vi ønsker at finde frem til regionernes bedste. Vi kan se
med de mange indstillinger, at danskerne har taget prisen til sig, og det er vi meget glade for”, fortæller
Marianne Forsingdal, Senior Brand Manager hos Toms Guld Barre.
Hovedstadens skøjtende langkastere
Årets fem kandidater til Guld Barre Prisen i Region Hovedstaden er bomstærke, dygtige på skøjter og ferme
med en bold. De indstillede er:
- Kristine Lund Michaelsen er firedobbelt Danmarksmester i kunstrulleskøjteløb og skal i år deltage
ved Europamesterskaberne og som den første dansker nogensinde også ved
Verdensmesterskaberne.
- Christian Mieritz har udvist så stort talent for ishockey, at han i en alder af 16 år har formået at
vinde DM og komme med til VM. Og desuden har han spillet sig til en plads som startende defensiv
for Rødovre Mighty Bulls.
- Karoline Gråskov er udtaget til det danske U15-basketball landshold, hvor hun var med til at vinde
bronze ved landsholdsturneringen Copenhagen Invitational. Hun har også tilkæmpet sig en af to
eftertragtede pladser på FIBA Youth Camp for Europas største talenter.
- Thea Jensen holder de danske ungdomsrekorder i hammerkast, diskoskast og kuglestød og ligger
nr. 17 på U18-verdensranglisten.
- Mathias Spendrup Petersen blev som 15-årig den yngste spiller i Den Danske Volleyball Liga og den
yngste deltager ved et U19-Europamesterskab. Han blev sidste år udtaget til U17-landsholdet, der
vandt sølv ved de Nordiske Mesterskaber, og han blev kåret til Nordens bedste libero.
Med så stærke kandidater vil der med sikkerhed være god grund til at fejre et talent i Region Hovedstaden,
når vinderen kåres d. 1. november.
Cheerleadere stod øverst på sejrsskamlen sidste år

Sidste år vandt Copenhagen Cheerleeaders Guld Barre Prisen, fordi de både imponerede med deres
resultater og træningsiver. At få 25 piger til træning overbeviste juryen om, at dette hold ville vinde guld og
derfor satte alt andet til side. ”Guld Barre Prisens vigtigste opgave er at fejre de unge og talentfulde
regionale sportstalenter, som vi har i Danmark. Det kan være meget dyrt at dyrke eliteidræt, og vi hjælper
gerne en lille smule, så nye dragter eller ekstra trænertimer kan komme inden for rækkevidde”, slutter
Marianne Forsingdal.
Stem om hvem der skal have guldet!
Fra i dag og indtil d. 15. oktober kan alle via www.facebook.com/TomsDanmark stemme på én af de
nominerede fra hver region. Der kan stemmes en gang pr. dag. Den kandidat, der får flest stemmer på
Facebook, får en stemme med, når juryen voterer fra d. 15. oktober og frem til d. 1. november.
D. 1. november offentliggøres de fem regionale vindere, og i alt 50.000 kr. gives til vinderne af Guld Barre
Prisen 2014.
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