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Reglemente för Haninge idrottsgala
Bakgrund
Haninge Idrottsgala arrangerades första året 2009 och har till syfte synliggöra det lokala engagemanget och att
lyfta alla goda prestationer från föreningar inom kommunen, såväl ledarprestationer som aktiva idrottares
prestationer. Vidare är galan ett bra tillfälle för föreningarna, förtroendevalda och tjänstemän att träffa
varandra och skapa goda relationer.
Vinnarna tilldelas en prissumma, plakett/vas eller liknande samt diplom. Priserna syftar till att visa
uppskattning men även att motivera och möjliggöra pristagarnas fortsatta gärning inom föreningslivet. Att
synliggöra och belöna vinnarna ska också motivera fler föreningar och medborgare till bra verksamhet som
kommer medborgarna till godo.

Priser
Följande priser delas ut under Haninge idrottsgala utifrån nedan angivna kriterier.
Sarah Sjöström-priset
Utmärkelsen tilldelas ungdom upp till 20 år för goda idrottsprestationer på nationell nivå.
Tilldelas 5000 kr.
Årets förening
Denna förening har på ett förtjänstfullt sätt bedrivit sin verksamhet utifrån de förutsättningar som skapats på
orten. En god kvalité på ledarsidan där engagemang och kunskap har bidragit till att föreningen utvecklas i
positiv andra. Såväl tävlingsprestation som utveckling av motionsverksamhet premieras.
Tilldelas 20 000 kr
Årets kvinnliga och manliga idrottare
Utmärkelsen tilldelas den idrottsutövare som gjort den främsta idrottsprestationen.
Tilldelas 5 000 kr
Årets unga idrottsledare
Utmärkelsen tilldelas ung ledare, upp till 25 år, för framgångsrika och föredömligt utförda ledarinsatser inom
idrotten i Haninge. Föredöme, engagemang, nytänkande drog- och mobbingfri miljö premieras.
Tilldelas 5 000 kr
Årets idrottare inom parasporten
Priset går till den idrottare eller grupp vars samlade insatser under året meriterar vederbörande till priset årets
främsta idrottare med funktionsvariation. Såväl tävlingsprestation som en föredömlig utveckling av
motionsverksamhet beaktas.
Tilldelas 5 000 kr.
Årets eldsjäl
Priset tilldelas den ledare eller anhörig som är positiv, har ett brinnande engagemang och som gjort
betydelsefulla insatser för barn/ungdomar/idrottsförening i Haninge kommun.
5000 kr tilldelas pristagaren samt 10 000 kr att ge valfri idrottsförening i kommunen.
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Årets idrottsledare
Ledaren ska ha varit aktiv i kommunal föreningsverksamhet i minst 3 år. Föredöme, banbrytande,
nytänkande, lojalitet, lagandeskapande och drog- och mobbingfri miljö premieras.
Tilldelas 15 000 kr.
Fredrika Bremers främsta idrottsakademielev
Nominering och stipendium ansvaras för av Fredrika Bremergymnasiet.

Utnämning av pristagare
För alla kategorier gäller att allmänheten erbjuds möjlighet att nominera kandidater. Efter nomineringstidens
slut beslutar en tjänstemannagrupp om tre stycken finalister i varje kategori som allmänheten sedan kan rösta
på.
Allmänhetens röster motsvarar sedan 50 % medan en grupp bestående av kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott motsvarar 50 % av rösterna i en slutomröstning där vinnarna utses.
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