DFSU Awards 2018
Igen i år vil der blive uddelt DFSU awards. Selve uddelingen vil ske til indendørs finalestævnet i marts
2019. Det er fjerde gang, at der bliver uddelt DFSU awards.
De 10 kategorier:
Årets Damespiller
Årets Herrespiller
Årets Kvindelige Ungdomstalent
Årets Mandlige Ungdomstalent
Årets Kvindelige Spiritmester
Årets Mandlige Spiritmester
Årets Kvindelige Træner
Årets Mandlige Træner
Årets MVP (Mest Værdifulde Person)
DFSU’s Discpris
Tidsplanen for DFSU awards er som følger:
Indstillingsperiode
Afstemningsperiode
Awardsshow!

Åbner 30. november 2018

Lukker 31. december 2018

Åbner 25. januar 2019

Lukker 22. februar 2019

Indendørs finalestævnet i 30 -31 marts 2019

Indstilling, nominering og afstemning
De 10 priser fremhæver 10 forskellige og fantastiske ting ved Ultimate i Danmark. For at kunne finde
de helt rigtige vindere i hver kategori er nominerings- og afstemningsprocessen forskellig for de
enkelte kategorier.
Indstillingsprocessen for alle kategorier er den samme. Alle frisbee sport udøvere i Danmark kan
indstille hvem de har lyst til, til hver pris. Det foregår via google-formularen i bunden af dette
dokument. Husk, at velbegrundede indstillinger vægtes langt højere end blot et navn. Man må gerne
nominere flere gange i hver kategori. Bemærk at indstillingen udelukkende bør begrundes med
personens præstationer i 2018.
Afstemningen sker på klubbasis. Hver klub, der haft et hold med i en open- eller dame-DM turnering
i 2018, får 1 stemme. Vi opfordrer til, at klubberne blive enige om, hvem der skal modtage deres
stemme i hver kategori.

Årets Damespiller og Årets Herrespiller
Årets Damespiller og Årets Herrespiller går til de spillere, som alle andre spillere mener er årets
bedste. Forestil dig at du skal spille din vigtigste kamp nogensinde. Du er førstevælger. Hvem vælger
du?
OBS! Forrige år har sidste års vindere af disse priser ikke måtte modtage prisen igen. Dette er ikke
gældende i år. Derfor må sidste års vindere Rikke Rørvang (Aarhus Ultimate) og Christopher Sværke
(Ragnarok) gerne indstilles til denne pris.
Efter indstillingsperioden vil op til 4 nominerede blive udvalgt på følgende grundlag:
- Antallet af velbegrundede indstillinger
- Begrundelser for indstilling
- Samlet antal af indstillinger
Hvis der ikke tegner sig et tydeligt billede af de nominerede vil et mindre udvalg af anerkendte (og
ikke nominerede) spillere hjælpe med udvælge.
Vinderne af Årets damespiller og Årets herrespiller er dem der modtager flest stemmer under
afstemningen. Ved stemmelighed vurderes det samlede antal indstillinger af spilleren. Derefter
flippes en disc om udfaldet, hvis det stadig står lige.

Årets Ungdomstalenter, Årets Spiritmestre og Årets Trænere
Årets Ungdomstalenter går til de spillere (dreng og pige) under 24, der har gjort størst indtryk i
2018. Det er specielt trænerne og de erfarne klubkammerater i klubberne, som ser et helt særligt
talent i denne dreng/pige og som ser at personen i 2018 har udviklet sig, og fortsat har et stejlt
udviklingspotentiale. Samtidigt ses potentialet i disse spillere til en dag at blande sig med de
allerbedste.
Årets Spiritmestre går de spillere, der har vist den største mængde Spirit of the Game, ved f.eks. at
vise særlig respekt for sine modstandere, have særlig regelkendskab eller spille særlig intenst uden
at miste respekt for modstandere, spillet og reglerne.
Årets trænere gives de trænere, der har gjort noget ekstraordinært for deres hold. Det behøver ikke
være en landstræner eller en ikke-spillende træner. Har jeres træner i den lille jyske klub gjort et
kæmpe stykke arbejde, så indstil dem endelig som Årets Træner.
De nominerede i hver kategori vil blive udvalgt af små repræsentative udvalg. Der vil blive nomineret
op til 4 i hver kategori. Der nomineres efter:
- Begrundelser for indstilling
- Antallet af begrundede indstillinger
Vinderne af Årets Ungdomstalent, Årets Spiritmester og Årets Træner er dem der modtager flest
stemmer under afstemningen. Ved stemmelighed vil DFSU bestyrelsen vælge vinderen.

Årets MVP (Mest værdifulde Person) og DFSU’s Discpris
Årets MVP går til en person, der har gjort noget helt særligt for en dansk frisbee sport klub. Har I en
lokal ildsjæl, der har lagt en kæmpe indsats for jeres klub, så indstil vedkommende med en udførlig
begrundelse.
Årets DFSU’s Discpris går en person, der har gjort et ekstraordinært stykke arbejde for Dansk Frisbee
Sport på landsplan. En person, der lægger et kæmpe indsats, for det fællesskab, der er Dansk Frisbee
Sport.
I disse kategorier vil vinderen blive valgt af DFSU bestyrelsen udfra indstillingerne gjort af spillerne.
Begrundelsen for indstillingen skal derfor være velargumenteret og uddybende. Hvis bestyrelsen
mangler yderligere information for at udvælge en vinder, vil de, der har foretaget indstillingerne,
blive kontaktet.
Hvis et bestyrelsesmedlem er indstillet i en af de to kategorier vil vedkommendes ikke deltage i
udvælgelsen. Der kan blive inviteret hjælpende stemmer, hvis et bestyrelsesmedlem er indstillet.

Vi går op i det. Det håber vi også I gør
Vi går meget op i, at de rigtige folk vinder priserne, og at det foregår på en fair og gennemskuelig
måde. Det er kun anden gang, at vi afholder en sådan prisuddeling, så vi forsøger med forskellige
metoder for at prøve, hvad der virker bedst. Hvis du har nogle spørgsmål, kommentarer eller gode
idéer så skriv til astrid@dfsu.dk eller mette@dfsu.dk.

Indstillingsformular: HER

På DFSU bestyrelsens vegne
Astrid Alsted og
Mette Godiksen

Dansk Frisbee Sport Union
CVR 3096-2192

www.dfsu.dk & www.frisbee.dk
Facebook.dk/dfsu.dk

