
   
   

 

Idrettens festaften 2022 Vestfold og Telemark - Invitasjon til å nominere 

kandidater til priser  

I forbindelse med vår festaften som skal avholdes 25.november 2022 skal det blant annet deles ut følgende 

priser:  

Årets kvinnelige utøver 

Årets mannlige utøver 

Årets unge utøver 

Årets parautøver 

Årets trener 

Årets team/lag 

Årets idrettslag 

Årets idrettsanlegg 

Årets breddetrener (markering av frivillighetens år) 

 

Kriterier: Nasjonale/internasjonale resultater innenfor sin idrett og gren av individuell utøver, eller utøver på et 

lag. Det legges i tillegg vekt på utviklingen utøveren har hatt over tid prestasjonsmessig.  
 

Årets trener 

Kriterier: Nasjonale/internasjonale resultater av utøvere eller lag man har vært, eller er ansvarlig for. Dette i 

kombinasjon med at trenergjerningen har bidratt til utvikling og løftet utøver, eller lag opp på et høyere nivå 

prestasjonsmessig. 

 

Årets team/lag (to eller flere utøvere. eks.sandvolleyball) 

Kriterier: Regionale/nasjonale/internasjonale resultater. Dette i kombinasjon med sportslig utvikling og evnen 

til å begeistre sitt publikum. 

 

Årets idrettslag 

Kriterier: Idrettslaget må i løpet av året ha markert seg positivt i lokalmiljøet, bidratt til å fremme trivsel og 
tilhørighet, samt vist evne og vilje til å møte nye utfordringer i lokalmiljøet. Idrettslaget må ha fokus på 
inkludering og drive "idrett for alle", det må med andre ord ha gode og varierte aktivitetstilbud for alle 
aldersgrupper og på ulike nivåer. Idrettslaget må samarbeide godt med andre lag, foreninger, særkretser eller 
andre naturlige samarbeidspartnere.  
 

Årets idrettsanlegg  
Kriterier: «Årets idrettsanlegg» er en pris som tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert 

aktivitet.  Anlegget skal være av høy kvalitet, ha universell utforming og være en miljøfaktor både av fysisk og 

sosial karakter. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming, innby til allsidig aktivitet og ha godt 

samspill med omkringliggende miljø. Flerfunksjonalitet, kostnadseffektivitet, miljøhensyn og nytenkning vil bli 

vektlagt.  

 

Årets breddetrener (markering av frivillighetens år 2022) 

Kritrier: Er trener i allidrett, individuell idrett, og/eller lagidrett. Er trener for barn, ungdom og/eller voksne som 

driver med breddeidrett/allidrett. Er ikke trener for akademi, kretslag, sonelag, regionalt landslag, landslag, 

satsingslag/-gruppe, talentgruppe eller tilsvarende. Har en egen evne til å se og motivere alle utøvere slik at 

utøverne gleder seg til hver trening og er en god ambassadør for idrettens verdigrunnlag. Vektlegger 

allsidighet, og legger til rette for å kunne utøve flere idretter/aktiviteter. 

Gjeldende for alle kategorier så skal de være fra Vestfold og Telemark! 



Jury og utvelgelse 

Juryen består av fem personer fra Olympiatopen Østlandet, VTIK styre, Sparebank1 Sørøst-Norge og Vestfold 

og Telemark fylkeskommune.     

Juryen kan på fritt grunnlag komme opp med kandidater i tillegg til de som er nominert fra 

organsisasjonsleddene. 

Det vil ut fra et utvalg kandidater innenfor hver priskategori nomineres tre kandidater, som herved går til 

«finalen» og inviteres til festaften. 
 

Link til nominering her: Nominer din kandidat Frist for innsendelse: 26.oktober 2022 
 

Vi håper på god respons fra dere. På forhånd, tusen takk! 
 

 

Med hilsen       

Therese Husby 

Prosjektansvarlig/Jurysekretær  

Idrettens festaften 2022 Vestfold og Telemark 

 

 

      

 
 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mTOpXIQRDUOIqBB3Ie97ZlhaL4mw34BFjyHXwL9cpHVURUhBSkI0UFlTUzkwQjI3UUZZRVpHTEhXNi4u

