Indstillingsskema til Talentidrætsprisen
Har foreningen en person som I ønsker at indstille som prismodtager til Hillerød Elite Idræts
Talentidrætspris?
Hvis ja, udfyld nedenstående skema og returner skemaet til Hillerød Elite Idræt på mail
bets@hillerod.dk senest den 4. marts 2019 kl. 12.
Kontaktoplysninger på
indstiller:

Oplysning om den person som I ønsker at indstille:
(Personen skal dyrke sin Idræt i Hillerød Kommune og være under 23 år)
Navn:
Alder:
Adresse, postnr./by:
Forening/klub som personen
er tilknyttet:
Motivering for indstilling:
(Beskriv træningsindsats, perspektiver og planer for fremtiden, involvering og
engagement i foreningen, opnåede resultater m.v.)

Talentidrætsprisen uddeles i forbindelse med C4 Hillerøds generalforsamling onsdag den
3. april 2019 kl. 15.
Se retningslinjer nedenfor.

Hillerød Elite Idræt - ”Talentidrætspris”
Hillerød Elite Idræt ønsker at øge og stimulere interessen for idræt ved at
påskønne unge talenter, der kan udvikle sig til at gøre sig gældende på national og
international plan.
1) Talentidrætsprisen er indstiftet i 2012 af Hillerød Elite Idræt i samarbejde med C4
Hillerød.
2) Talentidrætsprisen uddeles 1 gang årligt (første gang i 2013) i forbindelse med C4
Hillerøds årsmøde og generalforsamling. Prisen uddeles af formanden for Hillerød
Elite Idræt.
3) Talentidrætsprisen består af en ”vandrepokal” til opbevaring i den respektive klub
og et kontantbeløb, der skal bruges til prismodtagerens talentarbejde og som
udbetales og administreres af klubben. Kontantbeløbets størrelse fastsættes hvert år
af Hillerød Elite Idræt. Prismodtageren modtager en statuette.
4) Indstillinger:
Unge idrætstalenter under 23 år kan indstilles til prisen. Der kan både være tale om
såvel professionelle som amatører inden for holdidræt eller individuel idræt. Den
pågældende idrætsudøvers klub foretager indstilling til Hillerød Elite Idræt, der
træffer afgørelse om, hvem der skal have prisen. Hillerød Elite Idræt kan også selv
udpege idrætstalentet.
Det er ikke et krav, at den indstillede bor i kommunen, men den indstillede skal
dyrke sin idræt i kommunen.
En idrætsudøver kan kun modtage talentidrætsprisen én gang.
Indstillingen skal ud over navn, alder og adresse på den indstillede, indeholde en
begrundelse i form af en beskrivelse af:


Træningsindsats



Perspektiver og planer for fremtiden



Involvering og engagement i foreningen



Opnåede resultater/udtagelser til dato

Der vil I højere grad blive lagt vægt på den enkeltes udvikling frem for opnåede
resultater.
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