DFSU Awards 2017
Igen i år vil der blive uddelt DFSU Awards. Selve uddelingen vil ske til indendørs finalestævnet i
Esbjerg den 17.-18. marts 2018. Det er tredje 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

Åbner 30. november 2017

Lukker 31. december 2017

Åbner 21. januar 2018

Lukker 9. februar 2018

Awardsshow!

Lørdag den 17. marts 2018

De nominerede
Blandt de indstillede har awardsudvalget udvalgt de nominerede til de 8 priser, der skal til
afstemning.
Til årets herrespiller, damespiller og mandlige ungdomstalent havde vi hjælp udefra fra
repræsentanter fra adskillige klubber, til i hver kategori at udvælge to af de fire spillere, da der ikke
tegnede sig et tydeligt billede ud fra indstillingerne. De adspurgte blev udvalgt på baggrund af deres
kendskab til sporten, og deres evne til at være upartiske. Efter repræsentanterne blev hørt, var der
ingen tvivl om den tydelige opbakning til de (nu) nominerede.
I det følgende vil vi kort præsentere hver nomineret.
De nominerede er: (Navn, klub, evt. landshold)

Kategori

Navn

Begrundelse

Årets
Damespiller

Kirsten Hell Knudsen, Kirsten er i 2017 Danmarks bedste receiver på damesiden. Hun giver
Ultimate Dragons,
aldrig op på et cut, og hun bliver ved med at kæmpe til discen er
Damelandsholdet
grebet. Kirsten er eminent i både offense, hvor hun er umulig at lukke
helt ned, og defence, hvor hun altid sidder lige i halen på sin direkte
modstander eller dækker hele den dybe ende af banen i et
zone-setup. I 2017 havde hun stor del i at damelandsholdet fik en
historisk flot 5. plads ved beach-VM, men ikke mindst i klubben
Ultimate Dragons, har hun vist sin blændende styrke og haft en
afgørende rolle i dobbelt sølv til DM. Kirsten er måske Danmarks
hurtigste damespiller, og med hendes rutine og overblik er hun en
uundgåelig kandidat til titlen som den bedste i 2017.
Maya Mileck, Cph
Hucks,
Damelandsholdet,
Eurostar

Maya kan træde ind på et hvilket som helst hold og gøre en forskel.
Hun har evnen til at løfte et helt holds niveau, som ingen andre
damespillere i Danmark kan. Maya vandt i 2017 guld udendørs med
Hucks, hvor det var tydeligt for med- og modspillere at hun var en
afgørende faktor. Maya var spillende træner for damelandsholdet,
som vandt en 5. plads til beach VM, og derudover spillede Maya,
som eneste dansker, på det stjernespækkede Eurostar-hold. Mayas
overblik, dybe kast, taktiske forståelse og kloge spil giver hende
nomineringen til årets bedste spiller.

Siv Steffensen, KFK,
Damelandsholdet

Siv har i løbet af få år overhalet mange af de danske damespillere
indenom, med sin udvikling. Hun har stor andel af i opblomstringen af
KFKs damehold, som i 2017 bl.a. vandt indendørs DM, og var en
vigtigt del af damelandsholdets 5. plads ved beach VM, hvor hun
brillerede specielt i defence. Siv er hurtig og har en evne til altid at stå
det rigtige sted, hvorfor hun ofte griber de kast som ikke sidder lige i
skabet. Siv er nomineret til årets bedste spiller for sin hurtighed,
layouts og utrættelige spil i begge ender af banen.

Rikke Rørvang,
Aarhus Ultimate,
Damelandsholdet

Rikke er en spiller, der kan det hele og gør det hele. Hun laver smukt
handlerspil og flotte dybe kast, mens hun det næste øjeblik løber dybt
og scorer. Hendes defence er skræmmende, hvilket hun fik bevist
flere gange til beach-VM i Frankrig. Hun er en vigtig spiller, uanset
hvilket hold hun spiller på, både på landshold og som træner/kaptajn
på Aarhus' damehold. Rikke fortjener sin nominering på baggrund af
sin alsidighed, sit defencespil og sikkert og flot handlerspil.

Kategori

Navn

Begrundelse

Årets
herrespiller

Laurits Hjermitslev,
KFK,
Herrelandsholdet

Laurits var en af de bærende kræfter på både landsholdet og KFKs
openhold i 2017. Han scorer og assisterer på samlebånd, hvilket bl.a.
ses med en 2. plads over flest leverede point til beach-VM. Hans
hurtighed er uden sidestykke, han har udviklet sig til at være en
fremragende kaster og han har en stærk spilforståelse i både angreb
og forsvar. Laurits er nomineret fordi han er Danmarks hurtigste
spiller, Stats-master til beach-VM, samt alsidig og altdominerende i
alle facetter af spillet.

Christopher Sværke,
Ragnarok

Med en imponerende fysik og en nærmest uendelige energi er
Sværke altid garant for spektakulære spil. Han har stor del i
Ragnaroks DM-titel, samt den flotte 5. plads til EUCF, hvor han
bidrager med alt: udkast, dybe kast, breakforcekast, handlerspil,
receiverspil og en eminent defence. Sværke er nomineret for at være
en komplet ultimatespiller, sine dive-blocks og sin fysiske, eksplosive
spillestil, som ingen andre i Danmark kan matche.

Casper Børresen,
KFK,
Herrelandsholdet

Børre har i 2017 været en af de vigtigste spillere på KFKs openhold,
samtidig med at beach-landsholdet nød godt af hans alsidighed og
spilforståelse. Han har en altafgørende andel i, at KFKs mixhold vand
DM-guld. Han er en meget underspillet og ydmyg spiller, men der
bliver bestemt ikke sparet på lækre kast, vanvittige layout blocks,
assists og scoringer. Børre er nomineret for sin kasteteknik,
løbevillighed og for konstant at være en pinsel for sine modstandere,
både med og uden discen i hånden.

Kristoffer Buus,
Ragnarok

Buus er den fødte atlet, som er fantastisk i både i offense og defence.
I 2017 har han vundet DM udendørs med Ragnarok, og været en stor
medvirkende faktor til Ragnaroks 5. plads ved EUCR, hvor han
præsterede i absolut særklasse med masser af blocks, assists og
scoringer. Han er hurtig, han kan hoppe højt, han kan dække lavt,
han kan kaste lang og præcist, samtidig med han har hovedet med
sig i alle kampe. Buus er nomineret til den bedste spiller fordi han er
intet mindre end alt hvad en ultimatespiller drømmer om at blive.

Kategori

Navn

Årets
Signe Simonsen,
kvindelige
KFK
ungdomstalent

Begrundelse
Signe har udviklet sig utroligt meget i 2017 og arbejder altid hårdt for
at blive bedre. Hun er en stor del af KFKs flotte år med både DM-guld
i indendørs damerækken samt DM-guld i mixrækken. Hendes teknik
og spilforståelse er gået fra ny-begynder, til at hun nu er en udfordring
for de fleste damespillere i Danmark at dække op. Signe er nomineret
som årets kvindelige ungdomstalent, med vægt på ordet: talent - hun
er blevet en stærk receiver, og har en forhånd, de fleste erfarne
spillere er misundelig på.

Laura Lazar, Ultimate Laura elsker ultimate og giver altid alt hvad hun har. Hun brillerer
Dragons
overalt på banen men gør sig specielt bemærket i sine luftdueller og i
sine lange baghåndskast. På trods af Laura kun har spillet organiseret
ultimate i et år, var hun en af hovedårsagerne til at Ultimate Dragons
er dobbelte sølvvinder i damerækken, udendørs og indendørs - Laura
kan nemlig allerede måle sig med de allerbedste. Laura blev i 2017
udtaget til u24 mixlandsholdet og er nomineret i talentkatgorien for sin
vigtighed i klubben, sin spilforståelse og at hun agerer som en sand
leder.
Freja Bak Pjetursson, Den flittige og hårdtarbejdende Freja går altid forrest med et smil, når
Cph Hucks,
hun skal lære noget nyt. Hun var i 2017 en del af beach-landsholdets
Damelandsholdet
flotte 5. plads og har stor andel i at DM-guldet udendørs endte i Cph
Hucks. Hendes inside- og aroundkast sidder hvor de skal, og der er
ingen tvivl om hun har en stor fremtid i vente. Freja blev i 2017
udtaget til u24-mixlandsholdet og hun er nomineret for sine evner som
receiver, kaster og udvikling overall.
Helle Rørvang,
Tørring Disccontrol

Helle er en spiller, der ikke selv gør meget væsen af sin kunnen og
indsats, men er utroligt engageret i sin træning og har en
beundringsværdig indstilling til ultimate. Helle er hurtig og har udviklet
sine kasteevner meget, hvilket gør hende til en af de mest discsikre
på hendes hold i Tørring. Helle blev i 2017 udtaget til u24
mixlandsholdet og er nomineret for at tage stort ansvar i en ung alder
i klubben, samtidig med at være en af de absolut vigtigste spillere.

Kategori

Navn

Begrundelse

Årets mandlige Lau Larsen, FUK,
Lau er begyndt at vise sig som en kommende force majeure i dansk
ungdomstalent KFK, u20 landsholdet ultimate. Optrådte i 2017 på u20-landsholdet hvor han til EM blev
kåret som MVP hele 4 gange. Hans evner på banen bliver bedre for
hver gang man ser ham og har i sin tid med KFK til Toms Tourney,
EUCR og EUCF, lært utroligt meget. Han er en spiller som er rolig
med discen og foretager kølige eksekveringer, der er ekstremt vigtige
for FUK. Lau er nomineret fordi han formår at skinne igennem på et
FUK hold, der ellers over hele linjen er i rivende udvikling.
Magnus Magnussen,
Ragnarok,
Herrelandsholdet

Magnus er en af de mest komplette unge spillere i Danmark i
øjeblikket. Han er en brillant receiver med et stærkt luftspil, samtidig
formår han altid at komme af med discen på en sikker måde og tøver
aldrig med at kaste et dybt kast, så længe han har en fri receiver.
Han spillede i 2017 på beach-landsholdet og har, på trods af sine
unge alder, stor andel i Ragnaroks DM-guld samt den flotte 5. plads
til EUCF. Magnus blev i 2017 udtaget til u24 mixlandsholdet og er
nomineret for at have hele pakken: solide fundamentals, lav fejlrate
og et sjældent blik for spillet.

Emil Christiansen,
Tørring Disccontrol,
Ragnarok

Emil var en stor medvirken til at DM guldet indendørs i 2017 havnede
i Tørring. Han har, trods en ung alder, indtaget en lederrolle i Tørring
og er en vigtig del af holdet. Ydermere, leverer han masser af
defence blocks, hvilket han viste til både EUCR og EUCF med
Ragnarok, hvor han viste sit sande potentiale og i flere kampe
dominerede sin direkte modstander. Emil blev i 2017 udtaget til u24
mixlandsholdet og er nomineret for sin høje fart, dygtige evner som
receiver og høje springkraft.

Lasse Vestergaard
Andersen, Aarhus
Ultimate

Lasse er en humørspreder på og udenfor banen, men i 2017 har han
gjort sig særligt bemærket for sine evner som spiller. Han er en af de
vigtigste årsager til Aarhus' finaleplads ved indendørs DM, og har
igennem hele 2017 gået forrest på Aarhus' openhold. Lasse er en
fantastisk reciever, og giver den altid 119 % - han er en spiller der
viser vejen og er en man altid gerne vil have på banen. Lasse blev i
2017 udtaget til u24 mixlandsholdet og er nominret for sit spilhumør,
-forståelse og -power.

Kategori

Navn

Begrundelse

Årets
kvindelige
spiritmester

Freja Bak Pjetursson,
Cph Hucks,
Damelandsholdet

Freja har gennem 2017 været spiritansvarlig/-kaptajn for både
damelandsholdet og Copenhagen Hucks. Det er umuligt at overse
Freja i denne kategori: Hun er altid smilende og udviser altid stor
respekt for både sine medspillere og modspillere, hun har stort
kendskab til reglerne, og skulle der være en enkel en der sluppet ud
af hukommelsen går der ikke mere end 2 timer før man har en
forklaringen og uddybelse, hun er meget åben og meget lyttende.
Freja lavede i 2017 en video til sine holdkammerater med alle
håndsignaler. Freja er den perfekte spiritambassadør, og er
nomineret for sit engagement, dejligt smilende væsen og kendskab.

Sofie Ankjær, KFK

Sofie er en spiller som både til træning og i kamp er super god til at
bruge reglerne. Hun benytter enhver lejlighed til at lære fra sig og
videregive sine erfaringer og indstillinger til spirit. KFKs damehold
nyder godt af at have en spiller som kender reglerne og ved hvordan
man skal bruge dem. Sofie er nomineret for at kunne vægte sprit og
korrekt brug af reglerne i vigtige og pressede situationer mens hun
spiller på højeste niveau.

Maya Mileck, Cph
Hucks,
Damelandsholdet,
Eurostar

Maya spiller altid med høj intensitet samtidig med at hun altid vægter
spirit høj. Hun er en af de kvindelige spillere i Danmark, der har
bedst styr på reglerne. Hun diskuterer altid respektfuldt og bliver
aldrig "grebet af stemningen". Det gør, at man altid vægter Mayas
kald på banen højt, da de altid er velovervejet. Maya er nomineret
for sin evne til at holde hovedet koldt, og altid have en god indstilling
- lige meget hvor uenig hun er i et kald på banen.

Kategori

Navn

Begrundelse

Årets
mandlige
spiritmester

Rasmus Otkjær, KFK

Rasmus har påtaget sig den rolle at stå for spiritscore efter alle
kampe KFKs elitehold har spillet i 2017. Han er ansvarlig for at der
er en langt mere seriøs tilgang til spirit på holdet og at holdet
evaluerer deres egne spiritresultater ved at de scorer dem selv efter
hver spillet kamp. Han er klubbens bedste regel-ekspert og ingen er i
tvivl om hvem man skal spørge til råds hvis der er en regel man er
tvivl om. Rasmus er nomineret for at tage et aktivt initiativ til at få
bedre spirit i klubben samt at være et regel-orakel - ingen i Danmark
kan reglerne bedre.

Jonas Skovgaard,
Aarhus Ultimate

Jonas har en kæmpe stor ultimate-viden og er ikke bleg for at
komme med gode råd, når der er brug for det. Han er en person der
både som spiller, træner og supporter vægter god stemning,
gensidig respekt og ærlighed højt. Jonas er en vanvittig
defencespiller, og går lige til grænsen, men er altid parat til at justere
ind, hvis grænsen skulle være nået. Jonas er nomineret for sine
evner til at se sager fra flere sider, diskutere respektfuld samt
villigheden til at lære fra sig af sit kendskab til regler og sporten
generelt.

Lasse Vestergaard,
Aarhus Ultimate

Hvis der er en god stemning i lokalet, har Lasse næsten altid en
finger med i spillet. Lasse er utroligt glad hele tiden, han har
overskud til klapsalver og gode råd til med- og modspillere, både når
det går godt og skidt for hans eget hold. Lasse er konstruktiv, og god
til at bevare roen samtidig med han er en super god mand at have
ved sidelinjen. Lasse er nomineret for at være hovedårsagen til den
gode stemning og spirit der er på de hold han spiller på, hvad enten
det er en hygge-turnering eller en seriøs DM-finale.

Kategori

Navn

Begrundelse

Årets
kvindelige
træner

Camilla Trinderup,
Cph Hucks,
Damelandsholdet

Camilla var spillende træner for damelandsholdet 2017 og har et
stort medansvar for den flotte 5. plads til beach-VM. Derudover stod
Camilla på sidelinjen som træner til udendørs DM, da CPH Hucks
hev guldet med hjem. Camilla har et engagement som træner, der
ikke ses ret ofte. Hun forstår at sætte struktur på en hel sæson, så
alle spillere ved hvad der er i vente og samtidig giver motivation
gennem flere måneder. Camilla har i Cph Hucks lagt meget vægt på
personlige kompetencer for at udfordre alle spillere, samtidig med at
holdfølelsen blev styrket. Camilla er nomineret for sine evner til at
træner alle typer spillere på alle niveauer samtidig, samt hendes
tilgang som styrker et holds motivation og engagement.

Astrid Alsted, Ultimate Astrid har i 2017 ført Ultimate Dragons' damehold helt op i toppen af
Dragons
dansk ultimate. Hun har en evne til at se hvordan taktikken skal
justeres, givet det spillermateriale hun har til rådighed. Hun har altid
en yderst gennemtænkt plan med sine træninger, og formår at gøre
en træning med få fremmødte til en sjov, og højintens oplevelse. Det
er tydeligt for enhver, hvor meget spillerne respekterer, lytter og ser
op til hende uden brug af råb eller skældud, hvilket vidner om stort
overskud. Astrid er nomineret fordi hun har en utrolig god taktisk
forståelse, hun er en behagelig leder og er komplet uerstattelig.
Ninna Schultz, Flying
Vikings Esbjerg

Ninna møder altid op til træning, og har forberedt en god træning.
Hun lægger vægt på det fysiske og er ikke bleg for at krydre
træningerne med en omgang planke, når hun kører træningen med
fast hånd. Ninna er en rigtig leder og har altid styr hvad der er af
tilmeldinger og deadlines for diverse turneringer og arrangementer.
Ninna er specielt nomineret for sine evner til at tage hånd om nye
spillere.

Katrine Mignon og
Lisa Rabenow, KFK

Mignon og Lisa er et trænerteam, der har gjort et forrygende stykke
arbejde i deres klub i 2017 hvor de første KFKs damehold til DM
guld indendørs. Deres dedikation er beundringsværdig og hvad
enten der er 4 eller 13 spillere tilmeldt til træning, formår de at
inspirere og motivere både erfarne og nye spillere i klubben. Mignon
og Lisa er nominerede for deres vedvarenhed, deres energi og
evnen til at spille det perfekte spil i en indendørs DM finale.

Kategori

Navn

Begrundelse

Årets
mandlige
træner

Jonas Skovgaard,
Aarhus Ultimate,
Damelandsholdet

Jonas stod i år i spidsen for Aarhus' openhold og førte
damelandsholdet til sin første 5. plads ved et VM nogensinde, ved
beach-VM i 2017. Han udfordrede sig selv og lærte i forløbet med
damelandsholdet en hel del om dameultimate - og ikke mindst
hvordan damespiller agerer i pressede situationer. Hans
imponerende taktiske forståelse og behagelige menneskelige natur
betød at damelandsholdet præsterede på sit topniveau under hele
slutrunden. Når holdet var bagud blev det vendt med store og flotte
comebacks, som i høj grad er Jonas' fortjeneste, ligesom han forstod
at tage hånd om spillerne når der var brug for det. Jonas er
nomineret til titlen for sin måde at tænke ultimate på, sin gode og
motiverende trænerpersonlighed og de store resultater - bl.a. en
universekamp mod USA.

Philip Bendixen
Larsen, DTU

Philip har gjort en fænomenal indsats i træning af DTUs hold. Han er
væbnet med en stor portion tålmodighed og pædagogik til at træne
de mange nye folk som er kommet til i løbet af de seneste år, og
samtidig er han ikke bleg for stadig efter 2 år at komme med pointers
til et bedre forhåndskast. Der er ingen tvivl om det pga. stor
medvirken fra Philip og hans træninger, at DTU i dag kan prale af at
være en af de klubber med flest spillere. Philip er nomineret for, sin
indflydelse i DTU og for igen og igen at afholde gode træninger, med
øje for alle typer spillere.

Asbjørn Fink, KFK
junior

Asbjørn har i 2017 været en utrættelig træner for KFKs nye
juniorhold - under svære betingelser. på trods af udfordringer med
træningsfremmøde, er Asbjørn hver gang, mødt op med et smil og
stået for øvelser og lege, der har vækket interessen for juniorerne.
Til samtlige ”Frisbee and Friends”-arrangementer har han lavet et
hold med sine juniorspillere, som har gjort det rigtig godt og ikke
mindst haft det super sjovt. Asbjørn har også klaret den svære dialog
med forældrene fantastisk. Det vigtigste en træner skal kunne, er at
skabe glæde ved sporten, motivere og inspirere - det kan Asbjørn og
derfor er han nomineret til titlen.

Mads Bakkegaard,
Esben Høgh, og
Andreas Eiskjær,
Ragnarok

Ragnarok sikrede sig endnu engang DM-guld og spillede sig i 2017
tilbage blandt de allerbedste hold i Europa med en 5. plads ved
EUCF. Forklaringen ligger i intensiteten, det taktiske og stabile
niveau fra trænerteamet. Holdet formåede i løbet af hele sæsonen at
spille hvor tændingen var på det helt rigtige niveau uanset om
kampen stod 0-5 eller 14-14. Forarbejdet af trænerteamet gennem
sæsonen: trædningernes niveau, den taktiske plan og den mentale
forberedelse samt den løbende justering under kampene var
altafgørende for et meget vellykket 2017. Mads, Esben og Andreas
er nomineret for deres uendeligt høje niveau sportsligt.

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 2017.
Afstemningen sker på klubbasis. Hver klub, der haft et hold med i en open- eller dame-DM turnering
i 2017, får 1 stemme.

Vi opfordrer til, at man klubberne bliver 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? Sidste års vindere (Astrid Alsted og Bjarne Laursen) er andenvælgere, så de kan ikke modtage
årets spillerpris.
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 2017.
Det kan f.eks. være dem, der har udviklet sig mest, eller gået forrest og taget en masse ansvar.

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 tredje 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 rasmus@dfsu.dk eller mette@dfsu.dk.
I finder afstemningsformularen i den mail jeres klub er blevet tilsendt.
På DFSU bestyrelsens vegne
Rasmus Fink
Mette Godiksen

Dansk Frisbee Sport Union
CVR 3096-2192

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

