PREMIERINGSDIREKTIV
Välfärdsnämnden i Lovisa utser och premierar årligen meriterade idrottare, lag och övriga personer
som påtagligt befrämjat idrottsverksamheten samt fritidsintressen hos barn och unga samt utser
årets idrottare.
Året för valet är ett kalenderår, 1.1–31.12 . Premieringen sker vid en tillställning ordnad av
välfärdsnämnden.
Den som premieras ska ha varit Lovisabo då prestationen som berättigar till premieringen gjordes.
Föreningen som idrottaren/laget representerar, fritidsbyrån eller annan initiativtagare kan med fritt
formulerad anmälan ge förslag till premiering genom att ta i beaktande jämlikhetsprinciper i mån av
möjlighet. I förslaget ska framgå idrottarens/lagets bästa prestationer för ifrågavarande år samt
motiveringar.
Idrottare, lag och lagmedlem som premierats med stipendium förbinder sig att följa vid
ifrågavarande tidpunkt ikraftvarande dopingregler.
Välfärdsnämnden fastställer årligen storleken på utdelade stipendier.
Framgångsrik idrottare
Tävlingsklassen för den idrottare eller det lag som ska premieras är från 15 års ålder till den
allmänna serien. Framgångsrika individuella idrottare och lag premieras med penningstipendium.
Med framgång avses i första hand medaljprestation på FM-nivå, internationell framgång eller
landslagsrepresentation, eller i brist på dessa annan framgång i annan värdetävling. En enskild
idrottares framgång i ett lag bedöms utifrån lagets nivå och idrottarens särskilda prestationer. (Som
sådana betraktas till exempel lagets bästa skidåkare, bästa målgörare, bästa back osv.)
Idrottaren som premieras eller organisationen som idrottaren eller laget representerar ska höra till
någon nationell takorganisation, idrottsorganisation eller grenorganisation.
Framgång i annan stortävling belönas separat från fall till fall.
Årets idrottare
Av de framgångsrika idrottarna väljer välfärdsnämnden en idrottare eller ett lag och belönar
idrottaren eller laget som årets idrottare. Årets idrottare premieras med penningstipendium.
Årets veteranidrottare
Välfärdsnämnden väljer årets veteranidrottare som är en vuxenidrottare som fyllt 35 år.
Veteranidrottaren har uppnått framgång i sin grens veteranserie. Årets veteranidrottare premieras
med penningstipendium.
Hilleröd-pokalen
Lovisa stads vänort Hilleröd i Danmark har donerat en Hilleröd-pokal till staden. Hilleröd-pokalen
utdelas årligen till en ung meriterad idrottare eller ett meriterat idrottslag. Pokalen är evigt
vandrande. Mottagarens namn ingraveras i pokalen.
Årets aktiv
Årets aktiv är en person som har gjort betydelsefullt arbete bland unga enligt principer som
värdesätter fostran och mångsidighet eller som under en längre tid deltagit aktivt i föreningars
verksamhet och som med eget exempel har uppmuntrat andra och befrämjat verksamheten. Årets
aktiv belönas med ett prisföremål.
Övriga separat godkända bevis på uppmärksamhet
Nämnden kan årligen även utdela övriga utmärkelser.

