Så er det tid for den årlige uddeling af priser og
hædringer i Skanderborg Kommune
Arrangementet foregår i Kulturhuset i Skanderborg mandag den 16. februar
2015 kl. 19.00
De tre priser er:
1) Skanderborgprisen ("Sporen")
Tildeles personer, foreninger eller organisationer, der yder eller har ydet en særlig indsats til gavn
for det frivillige foreningsliv i Skanderborg Kommune, eller som yder eller har ydet en særlig ikkekommerciel indsats i Skanderborg Kommune. Prisen belønnes med kr. 5.000 + pokal.
Indstilling af kandidater:
Enhver person, forening eller organisation i Skanderborg Kommune kan indstille kandidater til
Skanderborgprisen. Indstillingen skal indeholde navn og adresse på personen, foreningen eller
organisationen, der indstiller kandidaten, samt en kort begrundelse for forslaget.
2) Årets Lederpris
Tildeles en leder, der har haft lang tids virke i foreningslivet, og som udviser stort engagement for
den sammenhæng, som vedkommende virker i eller har virket i. Lederprisen kan tildeles enhver,
som virker for en forening med hjemsted i Skanderborg Kommune. Prisen belønnes med kr. 5.000
+ vandrepokal.
Indstilling af kandidater:
Alle foreninger i Skanderborg Kommune kan indstille kandidater til Lederprisen. Indstillingen skal
indeholde navn og adresse på foreningen, der indstiller kandidaten, samt en kort begrundelse for
forslaget.
3) Årets Idrætsudøverpris
Tildeles en idrætsudøver, der har opnået bemærkelsesværdige resultater indenfor sin sportsgren.
Idrætsudøverprisen kan tildeles enhver, som virker for en idrætsforening med hjemsted i
Skanderborg Kommune. Prisen belønnes med kr. 5.000 + vandrepokal.
Indstilling af kandidater:
Alle idrætsforeninger i Skanderborg Kommune kan indstille kandidater til Idrætsudøverprisen.
Indstillingen skal indeholde navn og adresse på idrætsforeningen, der indstiller kandidaten, samt en
kort begrundelse for forslaget.
Bedømmelseskomiteen består af medlemmer fra Idrætssamvirket, Kultursamvirket, Børne- og
Ungdomsorganisationernes Samråd, Landsbysamvirket samt Folkeoplysningsudvalget.
Hædring
På dagen hædres idrætsudøvere, både enkeltpersoner og hold, som har vundet guld til danske
mesterskaber eller er blevet landsmestre. Guld, sølv eller bronze er vundet ved nordiske
mesterskaber, europamesterskaber, verdensmesterskaber eller OL. Alle foreninger og
privatpersoner kan indsende oplysninger på personer, der har opnået disse resultater i 2014.
Idrætsudøvere, der har opnået resultater for en forening hjemmehørende i Skanderborg Kommune,
eller som er tilknyttet en forening uden for kommunen, men med bopæl i Skanderborg Kommune,
kan hædres.

Forslag til de tre priser samt oplysning om de personer, der skal hædres, skal indsendes via brev
eller e-mail, således at det er Kultur og Fritid i hænde senest den 15. januar 2015.
Mange hilsner
Staben for Kultur, Borgere og Planlægning - Kultur og Fritid
Adelgade 44
8660 Skanderborg
kulturogfritid@skanderborg.dk

