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Talentudvikling

Mathias og Emelie blev årets elever
Priserne som årets
HEA-elever blev fredag og lørdag uddelt
for første gang og gik
til to elever, der har
udmærket sig på både
skolebænken og træningsbanen.

Mikkel Clausen og Nathalie Ahl overrakte prisen til Mathias Hasenschwandtner, der
snart tager til USA for at
spille golf. (Foto: Victor
Kuhlman)

andre kan se, at jeg er nået
langt med min sport. Pengene skal selvfølgelig bruges til
noget nyt udstyr, for som triatlet mangler man altid nyt
udstyr, forklarer Emelie Jensen.
Hun kvaliicerede sig i
2018 til verdens største ironman-stævne, der i nder sted
i efteråret 2019, og skal derfor i oktober pakker kuferterne og cyklen for at vende
snuden mod Hawaii.
Derfor skal tiden op til
bruges på at træne og så træne noget mere.
- Det bliver et intenst sabbatår. Mit mål er selvfølgelig
at være så klar, som jeg overhovedet kan blive til VM. Det
bliver kæmpestort. Derudover skal arbejde som livredder i Hillerød Svømmehal,
så der bliver masser af se til,
siger Emilie.

Af
Victor Kuhlman
v.kuhlman@hdnet.dk

HELSINGØR: - Jeg vidste slet

ikke, at prisen fandtes, eller
at jeg var nomineret til den,
siger 19-årige Mathias Hasenschwandtner fra Helsingør om den Helsingør Eliteidræts-pris (HEA), han modtog fredag formiddag.
Her blev han student fra
Helsingør Gymnasium sammen med hundredvis af andre unge, som havde gennemført den treårige uddannelse.
Efter alle eleverne havde
modtaget deres eksamensbevis, blev han kaldt til scenen for at modtage prisen og
de medfølgende 2.000 kroner.
- Jeg er selvfølgelig meget
glad for, at jeg er blevet udvalgt til at få denne her pris.
Pengene falder også på et
rigtig godt tidspunkt, da jeg
efter sommerferien skal
starte på college i USA og
spille rigtig meget golf, fork larer
Mathias
Hasenschwandtner.

”

Flytter hjemmefra

De sidste tre år har han jongleret sin tid mellem uddannelsen på Helsingør Gymnasium og golf i Helsingør Golf
Club, hvor han har udviklet
sig godt begge steder.
Det har han klaret så godt,
at han har fået et stipendium
til et universitet i Arkansas,
hvor han de næste i re år
skal læse til bygningsingeniør og spille golf hver eneste
dag.
- Det bliver hårdt at skulle
lytte hjemmefra og bo i et
andet land, men samtidig
tror jeg også, at det bliver en
kæmpe oplevelse, siger Mathias Hasenschwandtner.
Han lyver til USA i august,
hvorefter han skal i nde sig
til rette i det kollegieværelse,
han får tildelt.
- Jeg glæder mig til at møde de andre elever og opleve
den amerikanske kultur. Jeg
håber da, at det løfte mit
golfniveau, så jeg kan ende
som professionel, men hvis
det ikke er tilfældet, kommer
jeg stadig tilbage med en rig-

Støtter de unge

Jeg synes det er
fedt at blive anerkendt for min
indsats, og det
betyder også, at
andre kan se, at
jeg er nået langt
med min sport.
Pengene skal
selvfølgelig bruges til noget nyt
udstyr, for som
triatlet mangler
man altid nyt
udstyr
EMELIE JENSEN

Emelie Jensen modtog lørdag prisen og har allerede
planer om at købe nyt udstyr for de 2.000, som følger
med prisen. (Foto: Nathalie
Ahl)

tig fornuftig uddannelse
som civilingeniør, forklarer
Mathias Hasenschwandtner.

Den anden pris blev givet
til 19-årige Emelie Jensen,
der efter tre års uddannelse
blev færdig på Erhvervssko-

len Helsingør om lørdagen.
Hun blev også både overrasket og glad for prisen og
ved allerede nu, hvad pen-

Din Sport: Hvordan gik det for dit
hold? Send en mail til sport@hdnet.dk
- gerne med et vedhæftet billede

gene skal bruges til.
- Jeg synes det er fedt at blive anerkendt for min indsats, og det betyder også, at

At det netop blev Mathias og
Emelie, der blev årets HEAelev, er fuld fortjent, forklarer Nathalie Ahl, der er leder
af HEA og som har fulgt begge idrætsudøvere de sidste
tre år.
- Det har selvfølgelig været
et svært valg, fordi vi har så
mange dygtige unge i HEA,
men vi syntes alligevel, at
Mathias og Emelie havde
udmærket sig. Han forfølger
sine drømme ved at tage til
USA og fortsætte sin udvikling, og hun har været en rigtig god rollemodel for andre
og har klaret sig godt i skolen
og som atlet, fortæller Nathalie Ahl.
Det er Spar Nord Helsingør, som har sponsoreret
prisen, da de gerne vil støtte
nogle af de unge talentfulde
idrætstalenter, der er i kommunen, fortæller Piet Petersen, der er direktør i banken.
- I Spar Nord støtter vi op
om det lokale forenings- og
erhvervsliv. Gennem vores
tætte dialog med mange foreninger er det naturligt for
Spar Nord Helsingør, at vi
sammen med Helsingør Eliteidræts Akademi anerkender de mange idrætstalenter
som også er i gang med at tage en god uddannelse, fortæller Piet Petersen.

