VSSF UTMÄRKELSER
Simidrottare och/eller simidrottsledare
Västsvenska Simförbundet delar varje år ut utmärkelser till våra aktiva och ledare.
VSSF önskar in nomineringar till respektive utmärkelse per den sista januari påföljande år.
Exempelvis:

Utmärkelse 2016

Nomineringsperiod: december 2016 – 31/1 2017.

Utdelning: DM/JDM 50m bassäng alt. DM/JDM 25m bassäng 2017.
1. Årets Stjärnskott
Utmärkelsen delas ut till en simidrottare av vardera kön som under året gjort stora
personliga framsteg och med det etablerat sig i Sverigetoppen.
Utmärkelsen kan enbart tilldelas en gång per simidrottare.
2. Årets Prestation
Utmärkelsen delas ut till en simidrottare av vardera kön som under året gjort en eller flera
prestationer utöver det vanliga.
Utmärkelsen kan tilldelas flera gånger till en simidrottare.
3. Årets ledare
Utmärkelsen delas ut till en ledare, tränare, funktionär, styrelseledamot av vardera kön
som under året gjort stora och värdefulla insatser för simidrotten inom föreningen eller för
västsvensk simning.
Utmärkelsen kan enbart tilldelas en gång per simidrottsledare.
4. Årets förening
Ej ansökningsbar - VSSF gör uträkningen per automatik varje årsavslut.
Tilldelas den förening som under året fått högst sammanlagda poängsumma vid VSSF
förbundstävlingar: DM 25m, DM 50m, JDM 25m, JDM 50m samt Sum-Sim Region 25m.
Utdelning av utmärkelserna sker i regel på VSSF:s distriktsmästerskap, se exempelvis ovan.
Nominering sker med nedanstående ifylld blankett via e-post per den 31 januari
påföljande år!
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Ansökan om utmärkelse
Nominering från förening insänds till Västsvenska Simförbundet för handläggning.
Följande simidrottare alt. simidrottsledare nomineras:
Namn

………………………………………………………………………………….

Personnummer

………………………………………………………………………………….

Medlem i

………………………………………………………………………………….

Nomineringen avser:
Årets Stjärnskott

Årets Prestation

Årets ledare

Motivering för Årets Stjärnskott/Prestation/Ledare
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ort……………………………………………………………….

den …………………………………… 20 ………….

…………………………………………………………………….
Föreningsordförande

…………………………………………………………….
och/eller föreningssekreterare

SDF anteckningar
Förslaget

tillstyrkes

avstyrks

………………………………….. den …………………… 20 ……
…………………………………………………………
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