UNGDOMSSTIPENDIATER 2021
Årets förening

Utvecklingsstipendiat

Håbogymnasterna

Jesper Svensson, golf

15.000 kronor

30.000 kronor

Motivering:

Motivering:

En förening som ständigt är i utveckling för ungdomar i åldern 2-18
år. För att göra gymnastik roligt arbetar de mycket på att få en bra
gemenskap mellan ungdomarna och ledarna. De ägnar sig en del åt
gruppstärkande aktiviteter och det finns även ett stort engagemang
i olika ungdomsfrågor som hjälper till att stärka den personliga
säkerheten och integriteten. Därför tilldelas Håbogymnasterna
Sparbanken i Enköpings föreningsstipendium 2021.

Årets förening

Att få läsa och höra om en ung kille från Bålsta som är med och
representerar Sverige inom golfsporten på många olika golfbanor runt om
i hela världen gör oss både stolta och nyfikna. Vi vet att du har jobbat hårt
och det har resulterat i att du varit framgångsrik på tävlingar och att du
klättrat till en 360:e plats på världsrankningen.
Vi på Sparbanken kommer att följa dig på din resa och varje gång du höjer
segerpokalen kommer vi att tänka stolt att honom har vi givit vårt fina
utvecklingsstipendium. Lycka till Jesper, vi håller alla tummar för dig.

Årets ungdomsledare
Ruhollah Kazemi, Håbo FF, 15.000 kr
Ledarutvecklingsbidrag, Håbo FF 15.000 kr*
Motivering:
Du har med eget driv visat att du vid sidan av din yrkesutbildning skaffat
dig en tränarutbildning som gynnar både tjejer och killar i HÅBO FF.
Vi hoppas att du med din kraft kan ge många ungdomar motivation till att
spela fotboll som skapar både en bättre fysik och framförallt en fantastisk
gemenskap.
Därför ger vi dig ett ungdomsledarstipendium från Sparbanken 2021.

Bålsta Paddel Club
15.000 kronor

Motivering:
En ny föreningen inom en relativt ny
sport som ständigt växer och som
präglas av ett stort engagemang för att
alla som vill ska kunna få spela Paddel.
Vi hoppas att trenden håller i sig och att
ni utvecklas och orkar hålla i.
LYCKA TILL!

Rasmus Engcratz, Håbo FF, 15.000 kr
Ledarutvecklingsbidrag Håbo FF 15.000 kr*
Motivering:
Du är en viktig spelare för Håbo FF genom ditt inkluderande sätt.
Att få ungdomar i olika sammanhang att känna sig välkomna och delaktiga
på riktigt är egenskaper som vi vill se mera av i hela samhället.
Därför vill vi ge dig ett ungdomsledarstipendium från Sparbanken 2021.

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

