
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling til Årets leder og Årets forening – Formandsmøde 

2018 

 

Hvem fortjener tak? 

Dansk Firmaidrætsforbund efterlyser indstillinger fra foreninger, landsforeninger, 

landskreds, udvalg, organisationer og forbund til hædersbevisningerne Årets forening i 

Dansk Firmaidrætsforbund 2018 og Årets leder i Dansk Firmaidrætsforbund 2018.  

 

Anerkend naboflid 

Henter du inspiration hos naboforeningen i udviklingen af nye aktiviteter, kender du til 

en forening, der har en unik medlemsservice i det daglige – eller kender du en person, 

som, på frivillig basis, har stået i spidsen for et givende projekt eller ydet en ekstra 

indsats for firmaidrætten? 

 

Så kan du muligvis være startskuddet til, at foreningen eller personen modtager en 

fortjent hæder – og prisen som Årets forening eller Årets leder. 

 

Vi har rigtig mange dygtige foreninger og ledere, som fortjener, at der bliver sat pris på 

deres arbejde. Det vil vi meget gerne have din hjælp til. 

 

Du indstiller ved at sende en mail med navnet på den forening eller leder, som du 

ønsker at hædre og en beskrivelse af hvorfor. Begrundelsen kan være alt fra et par 

beskrivende linjer, en konkret historie til en mere udførlig profilbeskrivelse. 

 

FAKTA OM HÆDERSBEVISNINGER 

Årets forening modtager Ejgon Bertelsens Mindepokal 

• Skulpturen ”Ejgon Bertelsens Mindepokal” (Idræt og Fællesskab), der er evigt 
vandrende uddeles hvert år på formandsmødet i april til Årets forening. 

• Skulpturen er udført af kunstneren YAN – og blev skænket til forbundet ved 
dets 40-års-jubilæum. 

• Med hædersbevisningen følger en aktivitetsdag med efterfølgende samvær til 
en værdi af kr. 8.000,-. 
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• Indstillingsberettigede er: Forbundsstyrelsen, udvalg, foreninger, 
landsforeninger, landskreds, organisationer og forbund. Indstillinger skal være 
forbundskontoret i hænde senest 2 måneder før formandsmødet. 

• Komiteen til udvælgelse af Årets forening består af: Styrelsen og en 
repræsentant fra Danske Bank. 

• Skulpturen skal retur til forbundskontoret senest 1 måned før 
formandsmødet. 

• I forbindelse med overrækkelsen får foreningen et blivende minde i form af 
en indrammet kalligrafi udført af kunstneren YAN. 

 

Årets leder modtager Agerbæks Æresskulptur ”Lederen” 

• Indstiftet: November 1997. 

• Kan tildeles en firmaidrætsleder, der har udført et dygtigt og initiativrigt 
arbejde for firmaidrætten i Danmark. 

• Æresskulpturen er evigt vandrende og uddeles hvert år på formandsmødet i 
april. I forbindelse med højtideligheden overrækkes en miniskulptur 
medfølgende diplom til ejendom. 

• Med hædersbevisningen følger et rejsegavekort på kr. 8.000,-. 

• Indstillingsberettigede er: Forbundsstyrelsen, udvalg, foreninger, 
landsforeninger og landskreds. Indstillinger skal være forbundskontoret i 
hænde senest 2 måneder før formandsmødet. 

 

Hædersbevisningerne overrækkes i forbindelse med formandsmødet den 14.-15. april 

2018.  

 

Sidste frist for indsendelse af indstillinger er torsdag den 22. februar 2018 til 

generalsekretær Jan Steffensen på mail jst@firmaidraet.dk – hvor Styrelsen 

efterfølgende tager stilling til hædersbevisningerne på styrelsesmødet den 3. marts 

2018. 

 

Jeg ser frem til at høre fra dig… 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Firmaidrætsforbund 

 

  

Jan Steffensen  

Generalsekretær 

mailto:jst@firmaidraet.dk

