
Send inn din nominasjon!

Skriv gjerne så utfyllende som mulig for 

hvorfor DIN kandidat fortjener prisen. Forslag 

til hva du kan skrive: 

• Kategori

• Navn på den/de du nominerer

• Klubb/arrangør

• Gren

• Begrunnelse for nominasjonen

• Resultater

• Eventuelt: Bilde(r) og linker til 

websider/facebooksider/artikler m.m.

Årets Kategorier!

• Årets Motorsykkelsportutøver

• Årets Båtsportutøver

• Årets Snøscooterutøver

• Årets Radiostyrt 

motorsportutøver

• Årets kvinnelige 

motorsportutøver

• Morgensdagens utøver

• Årets gjennombrudd

• Årets trener

• Årets forbilde

• Årets ildsjel

• Årets arrangør bredde

• Årets arrangør publikum

MOTORSPORTGALLA 2019

Send inn din nominasjon til nmf@nmfsport.no innen 20. 

oktober!

mailto:nmf@nmfsport.no


Kriterier
• Årets Motorsykkelsportutøver: Prisen går til den utøveren som gjennom året har 

stått for de beste resultatene. I vurderingen vil nivå og resultater telle. Kandidatene 

vurderes også mht innsats og holdninger.

• Årets Båtsportutøver: Prisen går til den utøveren som gjennom året har stått for de 

beste resultatene. I vurderingen vil nivå og resultater telle. Kandidatene vurderes 

også mht innsats og holdninger.

• Årets Snøscootersportutøver: Prisen går til den utøveren som gjennom året har 

stått for de beste resultatene. I vurderingen vil nivå og resultater telle. Kandidatene 

vurderes også mht innsats og holdninger.

• Årets Radiostyrt motorsportutøver: Prisen går til den utøveren som gjennom året 

har stått for de beste resultatene. I vurderingen vil nivå og resultater telle. 

Kandidatene vurderes også mht innsats og holdninger.

• Årets kvinnelige utøver: Denne prisen deles ut til den kvinnelige utøveren som har 

utmerket seg med de beste resultatene i kvinneklasser og/eller i konkurranse med 

menn. Kandidatene vurderes også mht innsats og holdninger. 



Kriterier (fortsettelse)

• Årets gjennombrudd: Prisen går til en utøver som for første gang har gjort seg 

bemerket gjennom å levere innsats og resultater som viser at de har tatt store steg 

fremover og nå leverer godt på et internasjonalt nivå. Prisen kan både vurderes i 

forhold til utøvere på junior nivå og eldre som dette året har lykkes langt bedre enn 

tidligere i seniorklasser. 

• Morgendagens utøver: Prisen går til en utøver mellom 13 og 15 år som har 

utmerket seg spesielt gjennom gode idrettslige resultater, gode holdninger, og vilje til 

å satse for å nå sine mål.

• Årets forbilde: Her kan det kandideres utøver, team, funksjonærer, tillitsvalgte, 

klubber og ildsjeler som gjennom sine holdninger, sin ukuelige innsats, sin evne til å 

stå oppreist i motstand eller sin omsorg for andre fremstår som ekstraordinære 

eksempler for oss alle. 

• Årets trener: Prisen går til en trener som har klart å bygge et godt lag rundt seg, 

som har levert gode sportslige resultater, og som er en god bidragsyter 

motorsportsmiljøene.



Kriterier (fortsettelse)

• Årets ildsjel: Prisen går til en person som over lang tid har hatt et brennende 

engasjement og bidratt til rekruttering og aktivitet i sitt miljø. Ildsjelen er den som 

«alltid er der» for å bidra til de rundt seg.

• Årets arrangør utøver: Prisen går til den arrangøren som har laget det beste 

arrangementet for «bredden» av våre medlemmer. Arrangementet preges av høyt 

deltakerantall, tilrettelegging for barn, og fokus på rekruttering.

• Årets arrangør publikum: Prisen går til den arrangøren som har laget det beste 

publikumsarrangementet. Det kan med fordel være et arrangement med 

internasjonal status, men også arrangementer med nasjonal status vil kunne 

nomineres. Arrangementet preges av høyt publikumsantall, positiv medieomtale og 

stor merverdi for forbundet.



Informasjon: 

Kandidater med kommersielle interesser vil ikke bli vurdert til priser for ildsjeler, 

trenere eller utøverpriser. Eksempelvis kan dette vær leverandører, team og 

lignende. 

Utøvere under 15 år vil ikke bli vurdert i kategoriene årets motorsykkelutøver, 

båtsport utøver, snøscootersport utøver, radiostyrt motorsportutøver, årets 

motorsportutøver, eller årets kvinnelige utøver. For de yngre utøverne (13-15 år) er 

prisen «morgendagens utøver» eller «årets gjennombrudd» rett kategori for 

utøverpriser.

Nominasjoner der kandidaten har en viktig konkurranse etter frist for nominasjon 

har gått ut vil også bli vurdert. Nominasjonen må sendes inn i henhold til frist, men 

resultatet fra den viktige konkurransen kan ettersendes frem til juryen publiserer 

sine endelige nominasjoner.

Kandidater som etter utdeling i 2018 hadde en god prestasjon, kan også vurderes 

for nominasjon i 2019. 



Juryen
Juryen består av seksjonsstyrelederne i våre fire seksjoner. Denne juryen vurderer 

og velger ut de som blir nominert til gallaen og vinnerne av prisene. 

Juryen står fritt til å nominere andre kandidater enn de som er foreslått i alle 

klasser. Dersom juryen mener at det finnes klasser det ikke er grunnlag for å 

nominere kandidater i, kan de be om forbundsstyrets godkjennelse for å ikke dele 

ut i en klasse. 

Juryen vurderer ikke følgende klasser; Årets ildsjel og årets arrangør. Disse vil bli 

vurdert av forbundsstyret. 


