
DFSU Awards 2019 
Igen i år vil der blive uddelt DFSU awards. Selve uddelingen vil ske til indendørs finalestævnet i marts 

2020. I år vil det kun være muligt at indstille personer i kategorierne:  

 

Årets MVP (Mest Værdifulde Person) 

DFSU’s Discpris 

 

Tidsplanen for DFSU awards er som følger: 

 

Indstillingsperiode 5. Januar 2020 Lukker 15. marts 2020 

Awardsshow! Indendørs finalestævnet i 2020 

Indstilling, nominering og afstemning 

 

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 

2019.  

 

 

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. 

Hvis du har nogle spørgsmål, kommentarer eller gode idéer så skriv til astrid@dfsu.dk.  
 

Indstillingsformular:  HER 
 

 

 

 

 

 

 

På DFSU bestyrelsens vegne 

 

Astrid Alsted 
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