FC GRANI AIRBAGS r.f.
ANHÅLLAN OM FC GRANI AIRBAGS r.f.:s UTMÄRKELSETECKEN
Till styrelsen för FC Grani Airbags r.f.
c/o Lillis Almark, Klockarbacken 7 I
02770 ESBO
Undertecknad föreslår härmed att FC Grani Airbags r.f. uppmärksammar nedan nämnda person med
□ Bragdmedaljen
□ Jåfs Trofé
□ Årets Nykomling □ Årets Diva
□ Årets Weska
□ Årets Macho
□ Annat

_______________________________________________
Namn

______________________
Hemort

_______________________________________________
Yrke, titel

______________________
Födelseår

Motivering:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Förtroendeuppdrag:
___________________________________ ________________________________
___________________________________ ________________________________
___________________________________ ________________________________

Tilläggsuppgifter kan fås av:
Datum
______________

_________________________________
Underskrift och namnförtydligande

_______________________
tfn

______________________@_________________________
e-post

Använd omstående sida för eventuell tilläggstext
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FC GRANI AIRBAGS r.f.
Statuter för FC Grani Airbags r.f.:s premieringar
Årets bragdmedalj
FC Grani Airbags Bragdmedalj är tänkt som en extra uppmärksamhet till den eller de personer som
utmärkt sig för ”Årets Bragd” i klubben. Bragden kan vara av sportslig eller administrativ art.
Medaljen utdelas, när skäl därtill finns, varje år under klubbens säsongavslutning. Endast en medalj
bör utdelas årligen antingen till enskild idrottsutövare eller till ett lag. Ingen enskild person kan tilldelas
medaljen mer än två gånger.
Om bragden utförs av ett lag, erhåller laget medaljen och varje medlem av laget en kopia av medaljen
och/eller ett diplom.
Med bragd förstås i detta sammanhang ett avgörande av hög rang, vunnet genom ett exceptionellt
uppbåd av tekniskt och taktiskt kunnande, segervilja och energi i förening med idrottslig ambition.
Bragdens värde skall anses förhöjt i ett fall där avgörandet skett i ett svårt och vanskligt läge. En serie
bragder innebär ytterligare kvalificering för utmärkelsen. Föredömligt sportsmanship (fair play) krävs
av den som skall belönas.
Bragdmedaljen kan också tilldelas en ledare/tränare, funktionär, styrelseledamot eller
samarbetspartner som på ett utmärkande och förtjänstfullt sätt satt sin prägel på klubbens
verksamhet.
Jåfs trofé
Klubbens styrelse har för att befrämja våra värderingar och vårt motto: ”Per aspera ad astra” beslutat
instifta (protokoll 9/2006 5.11.2006) en utmärkelse som döpts till ”Jåfs Trofé”.
Jåfs Trofé utdelas när skäl därtill finns, varje år under klubbens säsongavslutning. Denna trofé utdelas
årligen till en enskild idrottsutövare. Samme idrottsutövare kan erhålla trofén också flera gånger om
han/hon uppfyller statuterna även framledes. Trofén är ett vandringspris och mottagaren uppbevarar
trofén tills följande trofémottagare skall koras. Den person som erhåller utmärkelsen skall tilldelas
diplom som bevis för detta.
”Jåfs Trofé” kan årligen tilldelas aktiv medlem som under säsongen gjort verkliga framsteg inom sin
disciplin och som även på annat sätt varit ett utmärkt föredöme för sin klubb. Även äldre medlemmar
kan komma ifråga ifall prestationerna under säsongen varit av den art att personen idrottsligt har
överträffat sig själv vid ett flertal tillfällen och dessutom förmedlat positiv pr om klubben och dess
verksamhet eller med andra ord varit en god ”PR-ambassadör”.
Årets Nykomling
Pokalen kan årligen tilldelas aktiv nykomling som intagits som medlem i klubben under tiden 1.7. 30.6. Pokalen utdelas, när skäl därtill finns, varje år under klubbens säsongavslutning. Denna pokal
bör utdelas årligen till en enskild idrottsutövare, Utmärkelsen kan endast fås en gång av samma
person. Personen skall under sin första säsong i Grani Airbags aktivt ha tagit del i klubbens
verksamhet (träningar, matcher, jippon och övriga evenemang), visat prov på god kamratanda, fair
play och/eller på annat sätt varit ett utmärkt föredöme för sin klubb.
Pokalen är ett vandringspris och mottagaren uppbevarar pokalen tills följande Årets Nykomling skall
utses. Den som utnämns till Årets Nykomling tilldelas ett diplom som bevis för utmärkelsen och
dessutom erhåller personen vid korandet av följande års nykomling, en miniatyrpokal som han/hon får
behålla som minne och bevis över sitt år som nykomling i Grani Airbags.
Årets Diva
Vandringspriset är instiftat av Tobias “Bobba” Karlsson till säsongavslutningen för år 2006 och den
första inristningen i det för evigt vandrande priset tilldelades Jani Mäkiö lördagen den 27 januari 2007.
FC Grani Airbags vandringspris “Årets Diva” är tänkt som en extra uppmärksamhet till den person som
utmärkt sig som “Årets Diva” i laget.
Styrelsen för Grani Airbags utser årligen vem som får utmärkelsen och för vilka meriter och
prestationer spelaren tilldelas priset.
Vandringspriset utdelas, när skäl därtill finns, varje år under klubbens säsongavslutning.
Ifall särskilda skäl därtill finns kan en och samma spelare erhålla utmärkelsen flera gånger.
Utmärkelsen: Årets Diva tilldelas en spelare registrerad i FC Grani Airbags r.f. som
på träning eller match visat “stjärnstatus” och/eller exceptionellt goda kämpainsatser, trots sin Divaprägel stärker lagandan, trots sin Diva-status tillför laget antingen spelmässigt kvalitativa prestationer
och/eller ger laget en positiv image
Statuterna för Årets Diva har godkänts vid FC Grani Airbags r.f.:s styrelsemöte i Esbo torsdagen den 3 januari
2008

FC Grani Airbags r.f.
c/o Bruna byrån
Dalvägen 3, 02700 Grankulla

Föreningsreg.nr. 192098
jubel@gab.fi
Ordförande: kalle@wiren.fi

Bank:

Aktia Grankulla
FI31 4055 2920 1084 63
www.gab.idrott.fi

FC GRANI AIRBAGS r.f.
På säsongavslutningen i januari 2009 premierades även medlemmar i Handbags enligt följande:
Årets Handbag

Årets Rookie

Årets kämpare 1

Årets kämpare 2

Nina Jansson-Knuts som aktivt jobbat för Handbags utveckling som lag allt
sedan starten 2006. J-K gar utöver sitt starka engagemang i det egna laget även
på ett utmärkande och förtjänstfullt sätt satt sin prägel på klubbens verksamhet.
Genom sitt mandat i klubbens styrelse har hon även burit ansvaret för
trakteringen på klubbens olika evenemang vilket förlänade henne således titeln
Årets Handbag 2009.
Milla Sandström som genom sin viktiga roll som målvakt tillfört Handbags försvar
stabilitet och säkerhet samtidigt som hon med sin lugna och positiva
personlighet medverkat till att stärka lagandan i laget för vilket hon således
förlänades titeln Årets Rookie 2008
Charlotta ”Lotta” Lemström som genom aktiv medverkan och även som
hjälptränare i Handbags träningar och matchet tillfört laget spelmässigt
kvalitativa prestationer. Ytterligare har Bettina medverkat till att höja lagandan
och hon har under hela säsongen 2008 visat goda kämpainsatser
Bettina Lemström som genom aktiv medverkan och även som hjälptränare i
Handbags träningar och matchet tillfört laget spelmässigt kvalitativa prestationer.
Ytterligare har Bettina medverkat till att höja lagandan och hon har under hela
säsongen 2008 visat goda kämpainsatser.

År 2009 tillsattes en kommitté att fundera på kommande premieringar och här är resultatet av utskottets arbete:
Årets Weska
FC Grani Airbags / Handbags utmärkelse ”Årets Weska” ges till en person som på sätt eller annat har utmärkt sig
som ”Årets Weska” i laget Handbags.
Grani Handbags kommitté för premieringar utser årligen vem som får utmärkelsen och för vilka meriter och
prestationer personen tilldelas priset. Utmärkelsen utdelas, när skäl därtill finns, varje år under föreningens
säsongavslutning.
Utmärkelsen Årets Weska tilldelas en person i Handbags som
aktivt och glatt deltagit i lagets träningar och matcher
gjort mål eller med framgång hindrat motståndaren att göra sådana
är en positiv accessoir som fulländar laget
Utmärkelsen består av ett diplom och en handväska.
(År 2009: Guess handväskan är sponsorerad av Oy MPH Trading Ltd / Jukka Norta)
Årets Macho
FC Grani Airbags /Handbags vandringspris ”Årets Macho” utdelas till en person i Handbags som på sätt eller
annat har utmärkt sig som ”Årets Macho” i laget.
Grani Handbags kommitté för premieringar utser årligen vem som får utmärkelsen och för vilka meriter och
prestationer personen tilldelas priset.
Vandringspriset utdelas, när skäl därtill finns, varje år under föreningens säsongavslutning.
Utmärkelsen Årets Macho tilldelas en spelare som
deltar aktivt i verksamheten och stärker lagandan
uppträder coolt utan onödigt hönsande på matcher och under turneringar
tackvare eller trots sin Macho-status ger laget en positiv image.
Utmärkelsen åtföljs av diplom och ett vandringsstop
å Handbags vägnar
Grankulla den 12 januari 2010
Terttu ”Tepa” Forsström
Lagledare
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