Kriterier for tildeling av minneprisen

Hvordan melde kandidater til minneprisen?

•

Prisen deles ut til en person eller eventuelt
en gruppe som er eller har vært utøver eller
engasjert i idrettsgrenen motocross og
medlem i en klubb organisert i Norges
Motorsportforbund.

•

Prisvinneren trenger ikke nødvendigvis å
være i Norgestoppen.

•

Prisvinneren kan være en person som har
opplevet mye motgang.

Klubber eller enkeltpersoner fremmer forslag til
kandidater til Christian Rolid Flaten Minnefond
c/o Tore O. Flaten, Jensvollveien 23, 3413 Lier.
E-post: tofpriv@online.no
Mobil: (+47) 45 40 13 29
I forslaget beskrivelses kandidatens egenskaper
basert på kriteriene for tildeling.
For spørsmål – ta gjerne kontakt med ovennevnte.
Frist for forslag til kandidater er 1. oktober.

•

Prisvinneren må speile flere av Christians
egenskaper – pågangsmot og ukuelig evne
til å klatre selv de bratteste motbakkene
– evne til å samarbeide og gjøre andre
gode – omsorg og respekt for konkurrenter.

•

Prisvinneren må stå for idrettens verdig
runnlag – Idrettsglede – Fellesskap – Helse
– Ærlighet.

•

Prisvinneren kan ha skapt et stort engasje
ment eller betydd mye for andre rundt seg.

Christians minnepris

Utdeling av minneprisen
Minneprisen utdeles på Norges Motorsportforbunds
årlige Motorsportkonferanse og Motorsportgalla.

Minnemerke – Verdisymbol
For å holde arven etter Christian levende og være
et verdisymbol for «idrettsglede, fellesskap, helse og
ærlighet» er det laget et minnemerke – en jakkepin
av nummerplaten til Christian med 8-tall som var
hans startnummer.
8-tallet fremstår også som et evighetssymbol i denne
sammenheng.

Bestilling av minnemerker
– pris kr. 100,- pr. stk.
sendes til Christian Rolid Flatens minnefond
c/o Norges Motorsportforbund
konto nr. 1503.41.25489
Salget av minnemerker og donasjoner
går uavkortet til dette minnefondet.

Idrettsglede – Fellesskap – Helse – Ærlighet

Idrettsglede – Fellesskap – Helse – Ærlighet

Idrettsglede – Fellesskap – Helse – Ærlighet

Bakgrunn for Christians minnepris
Christian Rolid Flaten var den første som ble
kåret til Årets Forbilde på Norges Motorsportforbunds Motorgalla i 2011. Prisen fikk han fordi
han ved siden av å være en solid og hardt
arbeidende idrettsutøver sto for de mest positive
elementer i idrettens verdigrunnlag.
I tillegg til konkurranseinstinktet – det var alltid
morsomt å vinne – hadde Christian en egen
evne til å motivere andre. Christian var utrolig
dyktig på å gjøre alle rundt seg gode, og var
alltid opptatt av at de andre rundt seg hadde
det bra. Han var en unik inspirator, venn og
medmenneske som ble meget høyt verdsatt av
alle som kjente han i og utenfor motorsportmiljøet.
30.06.2012 døde Christian – nær 17 år
gammel, etter en langvarig kreftsykdom og
behandling med opp- og nedturer.
Med utgangspunkt i sine holdninger og pågangsmot fikk Christian helt til det siste være
aktiv innen sin store interesse – motocross. Selv
i den vanskelige tiden med sykdommen, var
han mellom behandlingskurene aktiv i trening
og konkurranse. I 2010 vant Christian NM for
lag sammen med sine lagkamerater i NMK Lier.

behandling og aktiviteter for å motivere
Christian til videre bekjempelse av sykdommen.
Motorsport-miljøet og bekjente av familien engasjerte seg umiddelbart for å hjelpe Christian
og det ble samlet inn utrolige ca. kr. 280.000,-

I sykdomsperioden gikk Christian også på
Norges Toppidrettsgymnas (NTG) på linjen for
motocross.

For å hedre minne om Christian og holde arven
etter hans egenskaper levende, ønsket familien
å gi noe tilbake til det miljøet som Christian var
så glad i. Ved å gi en tilsvarende sum som ble
gitt under innsamlingen til et fond – Christian
Rolid Flatens minnefond. Fondet forvaltes og
utvikles av Norges Motorsportforbund gjennom et eget styre, hvor representanter fra NMF,
Christians familie og tidligere trener er med.

Christian Rolid Flaten Minnefond

Avkastninger fra dette fondet skal deles ut til
den som får Christians minnepris.

Avdelingen for motocross på Norges Toppidrettsgymnas startet i 2011 en innsamlingsaksjon for Christian. Pengene som ble samlet inn
hadde som formål og ble brukt til alternativ

Norges Motorsportforbund ønsker med denne
minneprisen at det settes fokus på de egenskaper som Christian sto for som et forbilde for
andre idrettsutøvere.

