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HUSK INDSTILLING AF
KANDIDATER TIL ÅRETS PRISFEST.
Så er det nu der skal indsendes indstillinger af
kandidater til årets idrætspriser.
Årets Idrætspræstation (Tipspokalen)
Årets Ungdomsidrætspræstation (Talentpokalen)
Årets Idrætsleder
Årets Ungdomsidrætsleder
Årets Idrætsforening (Spar Nord Prisen)
Silkeborg Kommunes idrætspriser
Fristen for indstilling af kandidater til priserne er
lørdag den 26. januar 2019.
Begrundet indstilling sendes til Idrætsrådet på:

mail@idraet-silkeborg.dk
Uddeling af priserne sker til årets prisfest i Jysk
Musikteater (se sidst i Nyhedsbrevet)

Kriterier for indstillinger til de forskellige priser er
følgende:

Idrætsrådets Tipspokal for årets idrætspræstation
Pokalen er evigt vandrende og uddeles til den idrætsmand/idrætskvinde eller hold , der har ydet den
bedste idrætslige senior præstation i årets løb.
Indstilling skal ske senest den 26. januar 2019 til Idrætsrådet Silkeborg Kommune, med angivelse af navn,
forening og begrundelse.
Udvælgelsen sker med baggrund i indstilling fra Idrætsrådets bestyrelse og dets medlemsforeninger, og
foretages af Idrætsrådet.
-

Der følger kr. 2.500 fra Idrætsrådet.

Indstillinger sendes på mail til: mail@idraet-silkeborg.dk
Uddelingen foretages af formanden for Idrætsrådet.

Idrætsrådets Talentpokal for året ungdoms idrætspræstation
Pokalen er evigt vandrende og uddeles til den idrætsmand / idrætskvinde eller hold, der har ydet den
bedste idrætslige ungdoms præstation i årets løb
Indstilling skal ske senest den 26. januar 2019 til Idrætsrådet Silkeborg Kommune, med angivelse af navn,
forening og begrundelse.
Udvælgelsen sker med baggrund i indstilling fra Idrætsrådets bestyrelse og dets medlemsforeninger, og
foretages af Idrætsrådet.
-

Der følger kr. 2.500 fra Idrætsrådet.

Indstillinger sendes på mail til: mail@idraet-silkeborg.dk
Uddelingen foretages af formanden for Idrætsrådet.

Silkeborg Kommunes Idrætslederpris
Prisen uddeles til en idrætsleder i Silkeborg Kommune der er aktiv i en af kommunens idrætsforeninger. I
udvælgelsen lægges der bl.a. vægt på, at prismodtageren er aktiv i en lokal forening og med til at præge
udviklingen af idrætten i kommunen.
Udvælgelsen sker med baggrund i indstilling fra Idrætsrådets medlemsforeninger, Idrætsrådets bestyrelse,
andre idrætsforeninger og Silkeborg Kommune. Udvælgelsen foretages af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget
efter indstilling fra Idrætsrådet.
Indstilling skal ske senest den 26. januar 2019 til Idrætsrådet Silkeborg Kommune, med angivelse af navn,
forening og begrundelse.
-

Der følger kr. 5.000 fra Silkeborg Kommune.

Indstilling sendes til: mail@idraet-silkeborg.dk
Uddelingen foretages af formanden for Kultur- og Fritids- og Idrætsudvalget

Silkeborg Kommunes Ungdomslederpris
Prisen uddeles til en ungdomsidrætsleder i Silkeborg Kommune der er aktiv i en af kommunens
idrætsforeninger. Idrætslederen må ikke være ældre end 25 år.
I udvælgelsen lægges der bl.a. vægt på, at prismodtageren er aktiv i en lokal forening og med til at præge
udviklingen af idrætten i foreningen.
Indstilling skal ske senest den 26. januar 2019 til Idrætsrådet Silkeborg Kommune, med angivelse af navn,
forening og begrundelse.
Udvælgelsen sker med baggrund i indstilling fra Idrætsrådets medlemsforeninger, Idrætsrådets bestyrelse,
andre idrætsforeninger og Silkeborg Kommune. Udvælgelsen foretages af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget
efter indstilling fra Idrætsrådet.

-

Der følger kr. 5.000 fra Silkeborg Kommune.

Indstilling sendes til: mail@idraet-silkeborg.dk
Uddelingen foretages af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget

Spar Nord Prisen - Årets idrætsforeningspris i Silkeborg kommune
Prisen som består af et beløb på 15.000,00 kr., uddeles hvert år i forbindelse med den årlige
uddeling af idrætspriser i Silkeborg Kommune.
Prisen til Årets Idrætsforening er doneret af Spar Nord.
Prisen gives til en forening, hjemmehørende i Silkeborg Kommune, som har markeret sig
særligt positivt i årets løb, f.eks. aktiviteter, tiltag der fremmer fællesskabet eller noget der
skaber glæde og sammenhold rent lokalt.
Alle idrætsrådets medlemsforeninger kan indstilles til at modtage prisen.
Det er muligt at indstille en underafdeling af en forening, hvis denne underafdeling har særskilt
regnskab og vedtægter.
Udvælgelsen sker med baggrund i de fremsendte indstillinger af medlemsforeninger.
Indstillingen kan foretages af selve medlemsforeningen eller andre der mener at foreningen
har gjort sig fortjent til prisen i løbet af året.
Selve udvælgelsen foretages af Idrætsrådet og Spar Nord Silkeborg.
Indstillingen fremsendes senest den 26. januar 2019 til Idrætsrådet Silkeborg Kommune på
mail mail@idraet-silkeborg.dk med angivelse af navn, forening og begrundelse.

Silkeborg Kommunes Idrætspriser
Silkeborg Kommune ønsker at hylde idrætsudøvere, som i årets løb har opnået store idrætspræstationer.
Idrætsudøveren skal tilhøre en idrætsforening i Silkeborg Kommune, eller bo i Silkeborg Kommune, hvis
resultatet er opnået som medlem af en idrætsforening uden for Silkeborg Kommune.
Idrætspræstationen kan være:
-

-

-

Dansk mester og forbundsmestre under DIF i bedste række i aldersgruppen, såvel individuel som
for hold
Landsholdsdeltagere, der har opnået guld, sølv eller bronze såvel individuel som for hold ved:
o Nordiske Mesterskaber.
o Europamesterskaber.
o Verdensmesterskaber.
Medaljevinder ved internationale konkurrencer f.eks.:
o World Cup.
o Europæisk Cup.
o Deltager i de Olympiske Lege.
Enkelte præstationer, som ikke er omfattet af ovennævnte, men som alligevel er udtryk for en
Toppræstation

Indstilling skal ske senest den 26. januar 2019 til Idrætsrådet Silkeborg Kommune, med angivelse af navn,
forening, disciplin og placering.
Idrætsudøverne skal indstilles af deres idrætsforening til Idrætsrådet Silkeborg Kommune, som efter
godkendelse indstiller til Silkeborg Kommune (Kultur- og Fritids og Idrætsudvalget).
Indstilling sendes til: mail@idraet-silkeborg.dk
Uddelingen foretages af borgmesteren og formand for Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.

ÅRETS PRISFEST 2018
Idrætsrådet og Silkeborg Kommune afholder
Årets Prisfest 2018 tirsdag den 12. marts 2019 i Jysk Musikteater.

Alle er velkommen til at komme ind til at deltage og være med til at hylde alle de dygtige idrætsudøvere og
ledere der vil blive hædret den aften.
Der vil blive udsendt invitation til alle medlemsforeninger i starten af 2019.

Gratis kurser i foreningsudvikling
Silkeborg Kommune udbyder en række gratis kurser til kommunens folkeoplysende foreninger.
Formålet med foreningskurserne er at dygtiggøre de mange frivillige, som hver dag bruger mange kræfter
på at skabe et aktivt foreningsliv i Silkeborg Kommune.
Næste kursus:
30/1-19 Bliv en ungestærk forening
Læs mere om kurserne her:
https://silkeborg.dk/Borger/Kultur-fritid-ogfrivillige/Foreninger/Foreningskurser?ca=true&fbclid=IwAR13XDDQagIh1VNZfIa-9ehVqwOp6G_owuAij3Ebu7e3-1ZgblLfWn3z-g

