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Idrætsildsjæle blev hædret med priser
prisuddeling: Årets Lederpris, Idrætspris og Fritidspris blev tirsdag 
aften uddelt i Møllegaardhallen i Jægerspris.
jægerspris: Tirsdag aften blev for nogle af kommunens ildsjæle inden for sport og fritid en helt særlig aften, 
da de blev hyldet for deres store indsats. Det skete til den årlige idrætsprisfest, der denne gang blev holdt i 
Møllegaardhallen i Jægerspris, hvor lige omkring 300 mennesker var mødt op til en aften i idrættens tegn.

Folkeoplysningsudvalget uddeler hvert år en lederpris, en idrætspris og en fritidspris til en forening eller 
enkeltperson, der har opnået noget helt særligt. Det skete tirsdag aften, hvor bandet Shuffled Cards fra 
Frederikssund Musikskole spillede gæsterne varme, inden Folkeoplysningsudvalgets formand Anne Sofie 
Uhrskov (V) indledte aftenen med følgende ord:

- Traditionen tro flytter denne fest hvert år, og i år er vi her i Møllegaardhallen, og det er kun godt, for det er 
med til, at vi kan få øjnene op for mangfoldigheden. Derudover er det også vigtigt for mig at sige, at det er så 
dejligt, at vi stadig kan samles for at hylde de store indsatser af alle de atleter, trænere, hjælpere og forældre, 
der arbejder ude i foreningerne, selvom vi lige nu skal spare mange penge på området, sagde hun.
Stolte prismodtagere
Derefter var det tid til at uddele aftenens priser. Første pris på programmet var Årets Lederpris, der gik til 
Christian Sparre Hangel, som er leder af Frederikssund Juniorsejlcenter. Han fik prisen for sit store 
engagement, sin evne til at få glæden ved sporten frem i de unge og for at bygge bro mellem generationer.

Årets Idrætspris blev givet til Frederikssund OAKS for deres oprykning til landets bedste række i amerikansk 
fodbold, der blev beskrevet som en yderst bemærkelsesværdig præstation.

Den tredje pris, Årets Fritidspris, gik til de De grønne pigespejdere, også kaldet Falkenberg gruppen, som 
blev hyldet for deres aktive indsats over flere år med at få piger med flygtningebaggrund integreret i 
spejdergruppen.

Alle prismodtagerne tog stolt og ydmygt i mod deres pris, som blev fulgt efter af kæmpe bifald fra salen.

Ved aftenens arrangement blev der også gjort plads til at anerkende nogle af de lokale atleter, der har formået 
at hente medaljer fra nationale og internationale mesterskaber. Foruden de tre priser, blev der nemlig uddelt 
anerkendelser til otte sportsklubber - i alt 142 sportsudøvere.

Anerkendelserne gik tilFrederikssund Triathlon Klub, Rulleskøjteklubben FRISK, Frederikssund OAKS, IF 
1864 Frederikssund Bueskydning, Frederikssund Taekwondo, Jørlunde Skytteforening, Skibby Ride- og 
Voltigeklub og Tema 2010 Frederikssund.
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