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Invitasjon til å foreslå kandidater
2012

Det er kun grenansvarlige og medlemmer av forbunds- og seksjonsstyrer som kan fremme kandidater til juryen. Vi oppfordrer
likevel alle som ønsker det å sende kandidater til sine tillitsvalgte. Send da med det nødvendig materialet (se neste side) slik at
din tillitsvalgt lett kan sende din kandidat videre til juryen!

Forbundsstyret, seksjonsstyrer og grenansvarlige

Krav ved innsending av forslag
I forbindelse med Motorsportkonferansen 2015 arrangerer NMF en Motorsportgalla på kvelden lørdag 7. november. Du oppfordres med dette til
å sende inn forslag på kandidater i de forskjellige kategoriene (se neste side). Forslagene vil blir vurdert av en jury som igjen velger ut de som
blir presentert på gallaen som juryens nominerte. Forslag på kandidater skal inneholde:
• Kategori(er) kandidaten foreslåes til
• Kandidatens klubb, epostadresse, fødselsdato og adresse
• En god og utfyllende begrunnelse av hvorfor nettopp denne kandidaten er en verdig vinner i nevnte kategori
• Kandidatens aktuelle merittliste for kategorien (mesterskap med dato, klasse, sted mm, eller aktuelle verv)
• Bilder i god oppløsning, enten portrett eller i aksjon
• Videosnutt av kandidaten i utøverkategoriene
• Linker til hjemmeside, facebookside, annen omtale i presse/media
INNSENDTE FORSLAG SETTES OPP I EN PRESENTASJON I ENTEN POWERPOINT, KEYNOTE, PDF, WORD ELLER PAGES.
PRESENTASJONEN SENDES SOM VEDLEGG I EN EPOST. VED FLERE KANDIDATER SENDER DU HVER KANDIDAT I EN SEPARAT
EPOST.
SISTE FRIST FOR INNSENDING AV KANDIDTATER: 11. OKTOBER.
SENDES TIL tommy@nmfsport.no

Kategorier
Det vil bli utdelt priser i følgende kategorier:
Årets motorsportutøver: I denne kategorien kan det ikke foreslås kandidater. Årets motorsportsutøver velges av juryen blandt de
4 som er vinnere av årets utøver i hver av de fire seksjonene.
Årets Motorsykkelsportutøver: Prisen går til den utøveren som gjennom året har stått for de beste resultatene. I vurderingen vil
internasjonalt nivå i gren/klasse telle. Kandidatene vurderes også mht innsats og holdninger.
Årets Båtsportutøver: Prisen går til den utøveren som gjennom året har stått for de beste resultatene. I vurderingen vil
internasjonalt nivå i gren/klasse telle. Kandidatene vurderes også mht innsats og holdninger.
Årets snøscootersportutøver: Prisen går til den utøveren som gjennom året har stått for de beste resultatene. I vurderingen vil
internasjonalt nivå i gren/klasse telle. Kandidatene vurderes også mht innsats og holdninger.
Årets Radiostyrt motorsportutøver: Prisen går til den utøveren som gjennom året har stått for de beste resultatene. I
vurderingen vil internasjonalt nivå i gren/klasse telle. Kandidatene vurderes også mht innsats og holdninger.
Årets kvinnelige motorsportutøver: Denne prisen deles ut til den kvinnelige utøveren som har utmerket seg med de beste
resultatene i kvinneklasser og/eller i konkurranse med menn. Kandidatene vurderes også mht innsats og holdninger.

Kategorier (fortsettelse)
Årets gjennombrudd: Prisen går til en utøver som i 2015 for første gang har gjort seg bemerket gjennom å levere innsats
og resultater som viser at de har tatt store steg fremover og nå leverer godt på et internasjonalt nivå. Prisen kan både
vurderes i forhold til utøvere på junior nivå og eldre som dette året har lykkes langt bedre enn tidligere i seniorklasser.
Årets arrangør: Denne prisen deles ut blandt vinnerne av arrangørprisene i hver av avdelingsforbundene. Kandidatur
fremmes ikke til Juryen men til til det enkelte avdelingsforbundets ledelse, hvoretter seksjonsstyret nominerer sin vinner. Vinneren
av prisen kåres av juryen under MSK før gallaen starter - eventuelt etter å ha konferert med særforbundenes ledelse.
Årets forbilde: Her kan det kandideres utøvere, team, funksjonærer, tillitsvalgte, klubber og ildsjeler som
gjennom sine holdninger, sin ukuelige innsats, sin evne til å stå oppreist i motstand eller sin omsorg for andre
fremstår som ekstraordinære eksempler for oss alle.

Juryen står fritt til å nominere andre kandidater enn de som er foreslått i alle klasser. Dersom juryen mener at det finnes klasser det
ikke er grunnlag for å nominere kandidater i, kan de be om forbundsstyrets godkjennelse for ikke å dele ut i en klasse.
Juryen nominerer inntil 3 kandidater i hver klasse, og disse inviteres til Motorsportgallaen og forbundet dekker billett til
gallaforestilling og middag. Den enkelte gren som har fremsatt forslag til nominasjon oppfordres til å tilby å dekke
reisekostnader og hotellovernatting. Alle de nominerte kandidatene presenteres under gallaforestillingen.
SISTE FRIST FOR INNSENDING AV
KANDIDTATER: 11. OKTOBER.
SENDES TIL tommy@nmfsport.no

Tommy
Rovelstad!
Juryens
sekretær

