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Retningslinjer for idrætshonoreringen (Slagelse Guld)
Slagelse Kommune afholder i samarbejde med Slagelse Idræts Råd et årligt arrangement, hvor
kommunens idræts-, fritids- og foreningsliv honoreres for store sportspræstationer opnået i det
forgangne kalenderår.
Slagelse Guld afholdes i en kultur- eller idrætsinstitution af passende størrelse i kommunen og
indeholder både honorering, prisoverrækkelser og underholdning.
Hvem er berettiget til at modtage honorering
Ved idrætshonoreringen (Slagelse Guld) honoreres guldvindere fra det forgangne kalenderår.
Der differentieres ved honoreringen mellem vindere af officielle, DIF-godkendte DM-, NM-, EM, VM- og OL-titler på seniorniveau på den ene side og andre guldvindere ved danske og
internationale mesterskaber på den anden.
Nedenfor uddybes kort, hvem der er berettiget til at modtage honorering i de to kategorier,
hvordan præstationen typisk honoreres, hvordan man indstiller udøvere til honorering, og
hvordan indstillingerne behandles.
Hvis et hold/en udøver har vundet guld ved et mesterskab, som ikke er nævnt nedenfor, kan
Fritidsafdelingen efter en konkret vurdering beslutte, at holdet/udøveren alligevel er berettiget
til at modtage honorering. Det gælder dog kun, såfremt det vundne mesterskab vurderes at
være på minimum samme niveau som de i retningslinjerne nævnte.
Vindere af officielle Danmarksmesterskaber og internationale mesterskaber på seniorniveau:
Ved DM forstås et mesterskab, hvor den officielle Danmarksmesterskabsguldmedalje fra
Danmarks Idræts Forbund er vundet. Med andre ord er både disciplin og mesterskab DIFgodkendt. Ved et internationalt mesterskab forstås NM, EM, VM eller OL jf. Danmarks Idræts
Forbunds/Danmarks Olympiske Komités officielle, godkendte mesterskaber.
I alle tilfælde skal der være tale om en guldmedalje ved et officielt mesterskab på seniorniveau.
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice indhenter til brug for vurderingen af indstillinger aktuel
liste fra DIF med alle godkendte mesterskaber/discipliner samt evt. en udtalelse fra relevant
specialforbund.
Det er et krav for at kunne modtage honorering, at udøveren/holdet var medlem
af/repræsenterede en for sporten relevant idrætsforening i kommunen, da det pågældende
Danmarksmesterskab eller internationale mesterskab blev vundet. Vurdering heraf foretages af
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice.
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Udøveren/holdet, der har vundet det pågældende mesterskab, modtager en erindringsgave af
kommunen (en gave pr. person). Derudover honoreres nationale mesterskaber med 1.500 kr.
og internationale mesterskaber med 2.500 kr. Beløbet udbetales til foreningen.
Andre guldvindere ved danske og internationale mesterskaber:
Berettiget til at modtage honorering i denne kategori er:
Guldvindere ved Junior DM, Ungdoms DM og Veteran DM
Guldvindere i seniorrækken ved DM, men hvor mesterskab/disciplin ikke er DIF-godkendt
Guldvindere i seniorrækken ved DM i DGI-regi
Guldvindere ved Junior, Ungdoms og Veteran NM, EM, VM og OL
Vindere af landsmesterskaber
Pokalmestre (såfremt der er tale om en landsdækkende turnering arrangeret af et
specialforbund under DIF)
Det er et krav for at kunne modtage honorering, at mesterskabet er vundet i den øverste/bedste
række ved mesterskabet. Man er således ikke berettiget til at modtage honorering, hvis man
har vundet fx B-, C- eller D-rækken i sin sportsgren.
Derudover er det et krav, at udøveren/holdet var medlem af/repræsenterede en for sporten
relevant idrætsforening i kommunen, da det pågældende danske eller internationale mesterskab
blev vundet.
Udøveren/holdet, der har vundet det pågældende mesterskab, modtager en erindringsgave af
kommunen (en gave pr. person).
Sådan indstiller du medlemmer til honorering
Det er foreningerne selv, som skal indstille relevante udøvere/hold til honorering. Det gøres via
www.slagelse.dk/honorering. Sidste frist for at indstille udøvere/hold til honorering er den 15/2.
Fritid behandler alle indkomne indstillinger og sender herefter invitationer ud til de foreninger,
der har udøvere/hold, som er berettiget til at modtage honorering. Ud over udøverne/holdet
inviteres også 1 leder (som udgangspunkt formanden) og 1 træner fra foreningen med til
arrangementet. Forældre kan derimod ikke deltage. Foreningerne skal herefter i god tid inden
arrangementet oplyse, hvem og hvor mange af de inviterede der deltager i arrangementet.
Honorering af udøvere, der ikke er medlem af en af kommunens foreninger
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice kan på baggrund af en konkret vurdering beslutte at
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honorere guldvindende udøvere, der ikke er medlem af/repræsenterer en hjemmehørende
forening/en relevant hjemmehørende forening, men som bor i kommunen og vurderes at have
en særlig tilknytning til kommunens idrætsliv.
Med særlig tilknytning menes fx tilknytning til Slagelse Talent og Elite, at udøveren
træner/studerer i kommunen, og at han/hun tidligere gennem en længere periode har været
medlem af en hjemmehørende forening. Derudover skal der være tale om en vunden
guldmedalje ved et af de ovenfor nævnte mesterskaber.
Indstillinger skal ske via mail til fritid@slagelse.dk og caspe@slagelse.dk senest den 15.
februar.
Honoreringen sker som udgangspunkt i en særskilt, opsamlende kategori ved Slagelse Guld, og
udøveren modtager en erindringsgave.
Idrætspriser, der uddeles til Slagelse Guld
Til Slagelse Guld uddeler Slagelse Kommune, evt. i samarbejde med en prissponsor, i alt 5
idrætspriser:
Ungdomsprisen (uddeles af Kultur- og Fritidsudvalget):
Prisen gives til en enkeltperson under 18 år eller et hold med idrætsudøvere under 18 år fra en
forening hjemmehørende i Slagelse Kommune. Idrætsudøveren eller holdet skal have gjort sig
særligt bemærket i udøvelsen af sin/deres idræt. For eksempel ved at have vundet særlige
stævner og mesterskaber og dermed have givet både foreningen og kommunen god omtale.
Initiativprisen (uddeles af Kultur- og Fritidsudvalget):
Prisen gives til en forening eller en enkeltperson fra foreningslivet, som har taget initiativ til
noget, som har givet foreningen eller idrætten i kommunen et løft. Det kan fx være opstart af
et projekt, en ny idrætsgren eller et samarbejde med en eller flere foreninger, som kan styrke
idrætten på tværs af kommunens idrætsforeninger.
Lederprisen (uddeles af Folkeoplysningsudvalget):
Prisen gives til en frivillig leder i en forening hjemmehørende i Slagelse Kommune, som i en
kortere eller længere periode har vist særligt gode lederevner. Lederen kan være en
administrativ leder eller en leder af et hold/gruppe. Lønnede instruktører/ledere kan ikke komme
i betragtning.
Sådan indstiller du kandidater til Ungdomsprisen, Initiativprisen og Lederprisen
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Foreninger mv. kan indstille kandidater til Ungdomsprisen, Initiativprisen og Lederprisen via
www.slagelse.dk/honorering.
I forbindelse med indstillingen skal det begrundes, hvorfor personen/holdet skal vinde den
pågældende pris. Fritidsafdelingen skal have modtaget indstillingen senest den 15. februar.
Prisvinderne modtager en vandrepokal og en erindringsgave. Såfremt der kan findes en
navnesponsor, kan der også blive tale om et pengebeløb til prisvinderen eller dennes forening.
Slagelse Talent og Elite-prisen:
Slagelse Talent og Elite-prisen gives til et medlem af Slagelse Talent og Elite, som formår at
balancere en travl hverdag, hvor både sport og uddannelse prioriteres, og som ligeledes
bidrager positivt til et fællesskab og derved udvikler sig, samtidig med at han/hun formår at
gøre sine holdkammerater og klassekammerater bedre.
Medlemmet har desuden øje for, hvordan man navigerer mod en fremtid som eliteatlet og
formår at gøre brug af netværket omkring sig og opsøge hjælp, når dette er nødvendigt.
Med Slagelse Talent og Elite-prisen ønsker kommunen at honorere et medlem, som fungerer
som inspirator for de andre medlemmer af ordningen og for unge mennesker generelt.
Medlemmet både ”kan” og ”vil” sport og uddannelse og udviser ambition, vilje og
taknemmelighed, som kommunen ønsker at honorere via denne pris.
Alle i Slagelse Talent og Elite eller i Slagelse Talent og Elite-netværket har mulighed for at
indstille kandidater til prisen. Fristen for at indstille kandidater er den 15. februar.
Kandidater indstilles til Eliteboardet, som vælger, hvem der skal have prisen.
Prisen overrækkes af borgmester, prissponsor samt sidste års vinder. Vinderen af prisen vil
modtage en erindringsgave samt en mindre pengepræmie fra en sponsor.
Årets Idrætspræstation:
Uddeles sammen med relevante samarbejdspartnere (fx lokale og regionale medier og
virksomheder) og gives til den udøver/det hold, som kommunens borgere mener, har leveret
den største idrætspræstation i det forgangne år.
Sportspræstation skal forstås bredt, og det er således ikke et krav, at personen/holdet har
vundet noget. Der kan også være tale om en anden type af bemærkelsesværdig, inspirerende
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eller overraskende præstation.
Kommunens

foreninger,

borgere

mv.

kan

indstille

kandidater

til

prisen

via

www.slagelse.dk/honorering. Fristen for at indstille kandidater er den 15. februar.
Herefter kan en jury bestående af repræsentanter fra fx idrættens verden, det politiske niveau
og relevante samarbejdspartnere (fx lokale medier og/eller en evt. prissponsor) snævre feltet
ind til 3-5 kandidater, som borgerne herefter kan stemme på.
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice kan i forbindelse med en evt. jurys nedsættelse
udarbejde vejledende kriterier til brug for juryens arbejde med indsnævring af kandidatfeltet.
Afstemningen og kandidaterne til prisen præsenteres på både kommunens hjemmeside og i et
lokalt nyhedsmedie. Vinderen af prisen er det hold/den udøver, som har modtaget flest stemmer
ved afstemningens afslutning.
Prismodtageren modtager en pokal og en gave. Såfremt der kan findes en navnesponsor af
prisen, kan der også blive tale om et pengebeløb til prisvinderen eller dennes forening.
Afstemningen foregår på kommunens hjemmeside og Facebook-side samt på en evt.
samarbejdspartners hjemmeside. Kun en stemme pr. person/pr. IP-adresse vil blive medregnet.
For at kunne komme i betragtning til prisen, skal udøveren/holdet have været medlem
af/repræsenteret en for sporten relevant idrætsforening i kommunen i forbindelse med den
pågældende sportspræstation.
Slagelse Idræts Råds to priser:
Til idrætshonoreringen uddeler Slagelse Idræts Råd to priser, nemlig Årets idrætsforening og
Gør en forskel-prisen. Slagelse Idræts Råd står selv for at modtage indstillinger, beslutte hvem
der skal vinde de to priser samt købe og finansiere præmier.

