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DENNE INFORMATION INDEHOLDER FØLGENDE EMNER: 

 

1. PRISFESTEN AFHOLDES DEN 3. FEBRUAR 2023 
 

2. HÆDRING AF MESTRE FRA 2022 – INDSTILLINGER MODTAGES INDTIL DEN 5. JANUAR 2023 
 

3. INDSTILLING TIL DE FIRE FRITIDSPRISER 2022 – FRIST 1. NOVEMBER 2022 
 

4. INDSTILLING TIL KULTURPRISEN 2022 – FRIST 1. NOVEMBER 2022 
 

PRISFEST 
 

PRISFEST  
Guldborgsund Kommunes Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg har tradition for at hædre 
kommunens dygtige medaljevindere ved en årlig prisfest. 
 
Dette vil også ske for vindere af mesterskaber opnået i 2022. Det er besluttet at ændre 
tidspunktet for afholdelse af den årlige prisfest, og den vil fremover blive afholdt den 1. fredag i 
februar måned. 
 
Prisfesten, hvor vi vil sætte pris på medaljevindere, modtager af kulturprisen og modtagerne af 
de fire fritidspriser bliver derfor afholdt næste gang: 
  

Prisfesten afholdes fredag den 3. februar 2023 
 og vil foregå på Nykøbing F. Teater 

 
 
I bedes allerede nu, sætte et stort X i kalenderen på denne dato.  
 
Vi ser frem til at modtage mange indstiller til Kulturprisen og de fire Fritidspriser.  
 
 
 
 

  

 

https://forening.guldborgsund.net/infoside.asp?id=1


 

HÆDRING AF MESTRE 2022 

 

Ved prisfesten hylder vi det frivillige arbejde der foregår i vores mange foreninger, og hædrer alle de 
dygtige idrætsudøvere, som har vundet medaljer ved Danmarksmesterskaber og internationale 
mesterskaber. 
 
Følgende mesterskaber er berettiget til at blive hædret:  
 

• Danmarksmester/landsmesterskab:  Guldmedalje 
• Nordisk mester:     Guld, sølv- og bronzemedalje 
• Europamester:       Guld, sølv- og bronzemedalje 
• Verdensmester:     Guld, sølv- og bronzemedalje 
• OL – medaljer:        Guld, sølv- og bronzemedalje 

 
Hvis din forening har mestre der skal hædres for mesterskaber opnået i 2022, skal foreningen indsende 
følgende oplysninger og dokumentation for de opnåede mesterskaber til Lone Svendsen på mail: 
losv@guldborgsund.dk   
 
• Navn på mestrene 
• Betegnelse på mesterskaber (DM-mesterskaber skal være opnået i idrætsgrenens bedste række) 
• Hvilket landsdækkende specialforbund er mesterskabet opnået i  
• Dokumentation for mesterskabet – resultatliste eller lignende 
• En kort præsentation og et billede af mestrene 

 
Oplysningerne skal indsendes senest mandag den 5. januar 2023 

 
Når det indsendte materiale fra foreningen er gennemgået, vil foreningen modtage en indbydelse til at 
deltage i Prisfesten.                  
 

 

INDSTILLING TIL DE FIRE FRITIDSPRISER 2022 

 
Vi ved, at er er mange frivillige i vores foreninger, der fortjener et skulderklap, så derfor opfordrer 
Landdistrikter, Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget til, at I indsender forslag til de fire 
fritidspriser for 2022.  

  
Der kan indstilles til følgende fire fritidspriser: 

 

 Årets ildsjæl 

 Årets idrætspræstation (enkeltperson eller hold) 

 Årets forening 

 Årets fund 
 
Alle kan indstille kandidater til de fire fritidspriser. (læs mere nedenfor)  
Det eneste krav vi stiller til prismodtagerne er, at de skal have tilknytning til Guldborgsund Kommune. 
Foruden æren, en vandrepokal og et diplom, følger en check på 5.000 kr. til hver af fritidspriserne. 
 
Indstillinger til fritidspriserne skal indsendes på skema senest tirsdag den 1. november 2022 til Borger 
& Branding - se indstillingsskema nedenfor:  
 
Indstilling til kulturprisen og fritidspriser. 

 
Landdistrikter, Kultur- Fritidsudvalget beslutter, hvem der skal modtage fritidspriserne, efter indstilling 
fra Folkeoplysningsudvalget.   
 
Alle nominerede kandidater og deres indstiller, vil modtage en invitation til Prisfest.  
Modtagerne af fritidspriserne hemmeligholdes frem til selve uddelingen. 

mailto:losv@guldborgsund.dk
https://selvbetjening.egki.dk/376/376-10092010235726


 

Se tidligere modtagere af fritidspriserne:  tidligere modtagere af fritidspriser 

 
På billedet ses Dance In line, Årets forening 2021 

 
Prismodtagerne i 2021: 
 
• Årets ildsjæl: Tim R. Larsen – Tingsted Boldklub 

• Årets idrætspræstation: Nykøbing FC - divisionsholdet 

• Årets forening: Dance In Line 

• Årets fund: Emma Holse – vægtløfter       

 

INDSTILLING TIL KULTURPRISEN 2021 

 

KULTURPRISEN 2022 
 

Kender du en institution, en gruppe eller en enkeltperson, som har ydet en særlig indsats i 2022, bør du 
indstille dem til Kulturprisen 2022.  
 
Det eneste vi kræver er, at de har ydet en indsats, der er i overensstemmelse med Kulturprisens formål: 

• At belønne kulturelle initiativer, som udspringer af, eller er til gavn for Guldborgsund Kommunes 
kultur- og fritidsliv 

• At belønne lokale aktiviteter, som profilerer kommunens kultur- og fritidsliv og Guldborgsund 
Kommune 

Modtageren af Kulturprisen modtager et kontant beløb på 15.000 kr. Derudover modtager vinderen af 
Kulturprisen også en skulptur af kunstneren Ulla Frellsen (1937-2008) som fungerer som vandrepokal. 
Landdistrikter, Kultur- og Fritidsudvalget kan vælge at opdele prisen i flere portioner til fordeling mellem   
de indstillede kandidater. 
 

https://www.guldborgsund.dk/borger/kultur-idraet-og-oplevelser/fritid-og-idraet/haedring-og-priser#hvordan-indstiller-du-kandidater--48


 
Indstillinger til Kulturprisen skal indsendes på skema senest tirsdag den 1. november 2022 til Borger & 
Branding,  
Indstilling til kulturprisen og  fritidspriser. 

 
Landdistrikter, Kultur- Fritidsudvalget beslutter hvem der skal modtage prisen, efter indstilling fra 
Kulturelt Samråd. tidligere modtagere af kulturprisen  
  
Prisen overrækkes ved prisfesten, hvor de fire fritidspriser og alle mestrene også hædres. 
 
Alle nominerede kandidater og stillere vil modtage en invitation til uddeling af Kulturprisen 2022.  
Modtageren af Kulturprisen hemmeligholdes frem til selve uddelingen. 
                  
Vi håber meget, at I vil benytte lejligheden til at indstille nogle af de dygtige kulturaktører som yder 
noget særligt på Kulturområdet i Guldborgsund Kommune.  
 

 

 
 
På billedet får Nykøbing F. Brandmuseum overrakt Kulturprisen 2021 med hjælp fra Fru P’s. Musikverden.  
 

 
 

 
Med venlig hilsen 
 

  
 
Borger & Branding 
Landdistrikter, Kultur & Fritid 
Telefon +45 5473 1000  
E-mail borgerogbranding@guldborgsund.dk 
 
Katha Qvist           Trine Bring Frederiksen               Lone Svendsen                   Malene Kocemba Andersen     

Backstageleder                                Frontstageleder                          Fritidskonsulent                  Adm. koordinator 

Telefon +45 2518 0003 +45 2518 0375                       +45 2518 0337                  +45 2518 0355 

kq@guldborgsund.dk  tbf@guldborgsund.dk                  losv@guldborgsund.dk        mkan@guldborgsund.dk                                                                              
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