
Årets Kvinnliga Idrottare 
Priset går till den idrottskvinna vars samlade insatser 
under året meriterar henne till årets idrottare.

Årets Manliga Idrottare 
Priset går till den idrottsman vars samlade insatser 
under året meriterar honom till årets  idrottare.
 
Årets Lag 
Priset går till det idrottslag vars samlade insatser 
under året meriterar laget till årets prestation.
 
Årets Kvinnliga Junior 
Priset går till den kvinnliga idrottsjunior vars samlade 
insatser under året meriterar henne till årets idrotts- 
junior.
 
Årets Manliga Junior 
Priset går till den manliga idrottsjunior vars samlade 
insatser under året meriterar honom till årets idrotts- 
junior.
 
Årets Ledare/Tränare 
Priset går till en idrottsledare som under det gångna  
året visat stort ledarskap både på och utanför idrotts- 
arenan.
 
Årets Idrottare med Funktionsvariation 
Priset går till en person eller ett lag vars samlade 
insatser under året meriterar vederbörande till årets 
idrottare med funktionsvariation.

Årets Förening 
Priset går till den förening som under det gångna året 
på olika sätt bidragit till ett stort mått av samhällsnytta. 

Årets Kvinnliga Unga ledare
Priset går till en idrottsledare som ännu inte fyllt 25 år, 
och som under det gångna året visat stort ledarskap 
både på och utanför idrottsarenan. 

Årets Manliga Unga ledare
Priset går till en idrottsledare som ännu inte fyllt 25 år, 
och som under det gångna året visat stort ledarskap 
både på och utanför idrottsarenan. 

Årets Eldsjäl
Priset går till en person som under det gångna året 
utfört betydelsefulla insatser för sin förening genom 
stort ideellt engagemang och egen uppoffring.
 
SLA-plaketten 2019 - Årets idrottare i världen
Pris till den idrottare eller lag som under året har gjort 
den bästa prestationen. Den aktive skall representera 
en förening i tidningens spridningsområde, eller ha 
den som sin moderklubb. Till tidningens spridnings-
område räknas Skövde, Tibro, Karlsborg, Hjo och Fal-
köpings kommuner. För att få priset måste idrottaren 
eller laget ha utfört en prestation utöver det vanliga. 
Prestationen skall helst ha utförts i internationell 
mästerskapskonkurrens eller motsvarande. Nomine-
ringarna sker via föreningarna, men vinnaren av detta 
pris röstas fram av SLA:s läsare.
SLA-plaketten är ett pris som delats ut sedan 1945.  
  
Hederspriset
Nomineringskommitténs hederspris delas ut till en 
person inom idrotten som genom sin livsgärning ska-
pat beundran och respekt och vars bestående insatser 
berikat idrotten i kommunen.

Allmänna kriterier för nomineringar
Samtliga kategorier är öppna för  idrottare, lag, tränare, ledare eller föreningar som utövar sin verksamhet med 
Skövde kommun som bas. De nominerade kan utöva sin idrott individuellt eller i ett lag, från bredd till elitnivå. 
De nominerade ska ha utmärkt sig inom sin idrott under 2018, antingen genom att ha visat prov på en stark 
utveckling, presterat något utöver det vanliga, eller genom att ha nått resultatmässiga framgångar. 

Så här gör du för att nominera till Idrottsgalan 2019!
Nomineringen till Idrottsgalan 2019 sker via www.skovde.se/idrottsgalan 

Skicka in din nominering senast den 30 november!


