
Årets Sportsudøver og  
Årets Sportsforening i Brande 

FORSKRIFTER  

1. Navnet på priserne er: Brande City – Årets Sportsudøver samt  
Brande City – Årets Sportsforening. 
 

2. Brande City og Brande Old Boys fastsætter kriterierne for tildelingen med videre og står for 
udnævnelsen.  
 

3. For at komme i betragtning til Årets Sportsnavn samt Årets Sportsforening, skal modtager have 
ydet en ekstraordinær indsats. 
 

4. For at kunne udnævnes til Årets Sportsudøver skal modtager enten være bosiddende i det, der 
indtil 2006 udgjorde Brande Kommune, eller repræsentere en forening fra samme område. 
 

5. For at kunne udnævnes til Årets Sportsforening skal modtager, gerne have fokus på 
ungdomsarbejdet, og være hjemmehørende i det, der indtil 2006 udgjorde Brande Kommune. 
 

6. Alle kan indstille kandidater til såvel Årets Sportsnavn som til Årets Sportsforening. 
Udvælgelseskomiteen har samme kompetence til at indstille kandidater. 
 

7. Udvælgelseskomiteen består af: 
 To repræsentanter for Brande Citys udvalg for Sport & Kultur. 
 Et medlem af bestyrelsen for Brande Old Boys. 
 En repræsentant for den øvrige foreningsidræt i det, der indtil 2006 udgjorde Brande 

Kommune (udpeges af Brande Citys udvalg for Sport & Kultur). 
 En repræsentant for den lokale presse. 
 Et lokalt bosat medlem af byrådet i Ikast-Brande Kommune. Lokale medlemmer af Kultur- 

og fritidsudvalget har førsteprioritet (godkendes af Brande Citys udvalg for Sport & Kultur 
for en kommunal valgperiode). 

 
8. En af de to repræsentanter fra Brande Citys udvalg for Sport & Kultur er formand for 

udvælgelseskomiteen.  
 

9. Udvælgelseskomiteen mødes i begyndelsen af kalenderåret for at udpege de to prismodtagere 
blandt de indstillede kandidater. 
 

10. Offentliggørelsen foregår i forbindelse med et arrangement for alle foreninger, inviteret af 
Brande City i starten af året (februar - marts).  

 
11. Prismodtagerne modtager hver en vandrepokal, en erindringspokal til ejendom samt et 

kontant beløb, som fastsættes af Brande Old Boys og Brande City udvalget for Sport & Kultur. 

Således vedtaget af Brande City – Brande City udvalget for Sport & Kultur samt Brande Old Boys. 
Brande den 14. januar 2019.  
 
 
 
Søren K. Nielsen    Torben Kjærgaard 
Brande City udvalget for Sport & Kultur   Brande Old Boys 


