UNGDOMSSTIPENDIATER 2021
Årets förening
Enköpings Extremsport
Stipendium 30.000 kronor

Motivering:
Enköpings Extremsport ger unga som inte trivs i lagmiljöer en chans
att via engagemang i föreningen känna att de kan påverka och öka
sin självkänsla. Enköpings Expremsport verkar också för rörelse och
lärande över generationsgränser. I och med detta kan unga, med sina
äldre förebilder på plats, bejaka sitt driv att lära sig nya saker och
utmana sig själva.

Årets ungdomsledare
Erik Tibblin, O.G.R Karate

Stipendium 30.000 kronor
Ledarutvecklingsstipendium O.G.R Karate 30.000 kr*
Motivering:
Erik har genom O.G.R Karates försorg deltagit i ledarkurser. Genom
dessa samt genom att själv leda grupper för de yngsta barnen –
minionerna – har Erik utvecklats mycket både som människa och i
sitt sätt att instruera barn och ungdomar. Han medverkar med sitt
förtroendeingivande och entusiasmerande sätt till att bygga barnens
självkänsla och självförtroende så att de blir tryggare och vågar stå
upp för sina kamrater även utanför träningslokalen.

Årets utvecklingsstipendiat

Årets eldsjäl

Oskar Alfredsson, Tillberga Bandy

Marcus Krantz, ESK Hockey

30.000 kronor

10.000 kronor
Motivering:
Marcus är den person som alla idrottsföreningar önskar att
man har. Marcus enastående engagemang och de otaliga
timmar han tillbringar på och runt isen bidrar i hög grad till
att ESK Hockey är vad klubben är idag.
Marcus är i ordets rätta bemärkelse en riktig Eldsjäl!

Motivering:
Oskar har visat ett engagemang utöver det vanliga, då han
under många år åkt mellan hemmet i Kolarvik och bandyplanen i Västerås för att kunna utöva sin sport. Förutom en
exceptionell talang för bandysporten har denna hängivenhet lett honom till både landslagsspel och from säsongen
2021 en permanent plats i A-lagstruppen i Tillberga Bandy
Västerås. Oskar är också mycket omtyckt för sitt öppna och
ödmjuka sätt. Vi önskar Oskar lycka till med sina studier på
bandygymnasiet och hoppas på en fortsatt landslagskarriär!

* Föreningen erhåller ett ledarutvecklingsstipendium med anledning av att ungdomsledaren från föreningen erhållit ett ungdomsledarstipendium.
Beloppet skall användas till att ytterligare utveckla föreningens ledare.

