Idrottsmedaljen
Kultur- och fritidsnämnden och Eskilstuna idrottsföreningars
Samorganisation delar varje år ut Hedersutmärkelser
för framstående idrottsprestationer i Eskilstuna.

För att få en minnesplakett ska följande kriterier uppfyllas:
•
•

Idrottsprestationen ska vara utförd under året som gått, och idrottsutövaren ska tävla
för en Eskilstunaförening.
Endast en minnesplakett per idrottsutövare och år delas ut.

För att få en minnesplakett ska idrottsutövaren ha uppnått följande:
•

Placerat sig som 1:a, 2:a eller 3:a som senior, eller 1:a som junior, vid SM eller NM.
Eller 1:a, 2:a, 3:a vid JEM, JVM och Ungdoms-OS.

OBS! Endast en seniorklass, inga veteranklasser och endast äldsta juniorklassen om en idrott
har flera klasser eller annan terminologi. Inte RM-klasser.
•

Vid lagidrotter ska respektive förbunds regler gälla för antal utövare som ska
premieras. OBS! endast aktiva utövare – inte ledare och tränare.

Kom ihåg att det är föreningens ansvar att idrottsutövarens prestation blir anmäld senast 17 januari 2022! För prestationer under 2021.
Då vi inte kunde ha en fest under 2021, kommer vi i mars 2022 även dela ut medaljer för
2020.Där har vi redan en lista med medaljörer för de som tog medaljer under 2020.
Skicka in följande uppgifter
Namn på idrottaren (eller lag med alla namn), prestationen, bild och mejladress
Anmälan skickas till:
Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation: easamorg@gmail.com
Eller per post till: Verkstadsgatan 5, Munktellarenan, 633 61 Eskilstuna
Frågor 0705-510 580.
Mars
Då kommer idrottsfesten firas. Vi återkommer med exakt datum och plats. Håll koll på
Samorganisationens hemsida och Facebook. Inbjudan för Idrottsfesten 2022 kommer i slutet
av januari 2022 till alla medaljörer, föreningar mm. Även för de som tog medalj under 2020
och skulle fått medalj 2021.
Filmer med era medaljörer
Under festen i mars vill vi gärna visa filmer på prestationer under 2020 och 2021. Mejla oss
gärna dom eller kontakta oss (se ovan) så vi kan lösa hur vi kommer åt dessa.

