Hædring og priser
Vi vil gerne sætte pris på de tiltag, du gør i din fritid, for at gøre Tønder Kommune til et bedre sted at være
aktiv i. Det gør vi ved at uddele forskellige former for anerkendelser, og ved at holde en årlig dag for alle
frivillige i kommunen.
Du er med til at have indflydelse på, hvem der skal have specielle anerkendelser - enten ved at indstille, ved
at stemme på eller ved at gøre den forskel for andre, der gør, at andre indstiller dig.

Frivillig Fredag ? Danmarks Nationale Frivillighedsdag
Det er dig som frivillig, der er rygraden i andres fritidsaktiviteter.
Den sidste fredag i september hvert år er Danmarks nationale frivillighedsdag. Den er for dig, der bruger din
fritid til at skabe et fællesskab med andre, enten indenfor sport, kultur, lokalråd, politik eller andet frivilligt
arbejde.
Det er her, I får anerkendelse for jeres arbejde, og hvor I kan slappe af og nyde det i godt selskab med andre
frivillige ? på tværs af flere forskellige interesser og områder.
På frivillig fredag kåres "Årets Forening".
Kender du nogen, der også gerne vil være frivillig i foreningssammenhæng, så grib fat i dem, og send dem
videre.
Du er også altid velkommen til at kontakte os i din fritid.

Hvad og hvem hædrer vi?

Foreningspriser
Hvert år hædrer vi personer, som har gjort en forskel i foreningerne
Retningslinjer
Alle personer/foreninger med tilknytning til foreningslivet, som er godkendt under Folkeoplysningslovens
område i Tønder Kommune, kan indstilles til priserne.
Der uddeles følgende priser:
To ungdomspriser,
som gives til en "yngre, aktiv person under 25 år" der fortjener en påskønnelse. Prismodtageren skal
have ydet en særlig indsats for foreningens virke.
Seks leder-, instruktør- og trænerpriser,

som gives til ledere, instruktører og trænere der har ydet en særlig indsats for foreningslivet i Tønder
Kommune.
Seks foreningsindsatspriser,
som gives til en person, bestyrelse, arbejdsgruppe med videre som har ydet en særlig indsats for
foreningslivet i Tønder Kommune.
Indstillingen skal indeholde en fyldestgørende begrundelse.
Har du spørgsmål, er du velkommen til, at kontakte:
Hanne B. Paulsen tlf. 74 92 94 00 eller mail hbp@toender.dk
Sidste frist for indsendelse af indstillinger er onsdag den 1. april 2020 og du indstiller ved at bruge skemaet
i "Betjen dig selv-boksen" øverst på denne side.

Hædring af mesterskaber
Hvert år hædrer vi personer som har vundet et mesterskab.
Retningslinjer: Hædring af mesterskaber gælder for foreninger og enkeltpersoner, der er hjemmehørende i
Tønder Kommune. Indstillingen skal indeholde fyldestgørende oplysninger om enkeltpersonen/holdet og
mesterskabets art.
Personer under 18 år
Vi hædrer personer, som har vundet et
Sønderjysk- / regionsmesterskab
Jysk mesterskab
Landsmesterskab
Danmarksmesterskab
Vi hædrer personer, som har vundet guld, sølv eller bronze ved
Nordiske mesterskaber
Europamesterskaber
Verdensmesterskaber
Olympiske/paralympiske lege
Personer over 18 år
Vi hædrer personer, som har vundet et
Landsmesterskab
Danmarksmesterskab
Vi hædrer personer, som har vundet guld, sølv eller bronze ved
Nordiske mesterskaber
Europamesterskaber
Verdensmesterskaber

Olympiske/paralympiske lege
Har du spørgsmål, er du velkommen til, at kontakte:
Hanne B. Paulsen tlf. 74 92 94 00 eller mail hbp@toender.dk
Sidste frist for indsendelse af indstillinger er onsdag den 1. april 2020 og du indstiller ved at bruge skemaet
i "Betjen dig selv-boksen" øverst på denne side.

Kulturelt Forums Pris
Hvert år ved afslutningen af kulturugen i Tønder Kommune bliver Kulturelt Forums Pris uddelt.
Læs mere om Kulturelt Forums Pris

Årets forening
Vi ønsker at hædre lokale foreninger m.v., som har gjort en forskel for at styrke det aktive medborgerskab og
styrket det frivillige foreningslivs synlighed og anerkendelse.
Prisen kan også tildeles flere foreninger hvis de har et fælles projekt.
Måske er din egen forening/lokale organisation gået nye og/eller banebrydende veje for at tiltrække nye
kræfter, eller har etableret nye samarbejdsrelationer. Så indstil den til "Årets Forening"
Sidste frist for indstilling er mandag den 2. september 2019
Du finder indstillingsformularen her

