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Årets HIF’er - Børge Zieglers mindepokal Årets træner / Leder 
En af de vigtigste grundpiller i Hvidovre IF er de mange fantastiske frivillige trænere og 

ledere, som dagligt yder en kæmpe indsats for klubben og de mange spillere.  

Hvem synes du, har gjort en særlig stor indsats for HIF i 2022 og skal derfor have æren af 

titlen som Årets HIF'er 2022? 

I 2021 gik hæderen til nu afdøde Martin Krogh Jensen - se også her. 

Du kan være med til at afgøre hvem som skal være 'Årets HIF'er' 2022, ved at 

indstille/nominere en eller flere kandidater. Kender du en, som passer på et eller flere af 

nedenstående kriterier, så send dit forslag til foreningens næstformand Luise Waming 

luisewarming@gmail.com med kort eller lang begrundelse. 

• Navn på person som indstiller 

• Navn på person som indstilles 

• Hvad den indstillede laver i klubben 

• Argumenter for hvorfor personen indstilles 

Forslag skal være næstformanden i hænde senest onsdag den 16. november 2022. 

Prisen vil blive uddelt til årets træner/leder julefrokost 18. november 2020. 

Kriterierne for ’årets HIF’er’: 

For at komme i betragtning som 'Årets HIF'er' skal man i årenes løb have gjort en særlig og 

bemærkelsesværdig indsats for hele foreningen. 

Nogle af kriterierne, der ligger til grund for kåringen, er: 

• Et arbejde, som gavner mange i klubben (høj som lav). 

• En indsats, som har gjort en forskel i det daglige arbejde (en mærkbar forskel). 

• Har vist højt engagement og "drive", dvs. ønske om at udvikle klublivet i Hvidovre 

IF. 

Udover at udpege årets HIF’er indførte klubben i 2019 "Årets træner/leder". DBU kalder det 

"Årets frivillige".  

Hvor "Årets HIF'er" gives til én som har gjort noget til gavn for hele klubben og vælges af 

bestyrelsen (ud fra nomineringer), så går "Årets træner/leder" til en træner/(hold)leder, som 

har gjort noget særligt for sit hold eller sin årgang. Alle foreningens medlemmer kan 

nominere til "Årets træner/leder" og det er det sportslige udvalg bestående af de tre 

afdelingsledere, som vælger. 

Der er mange meninger om, hvad en god træner/(hold)leder er, hvorfor der ikke på 

forhånd er opsat en masse kriterier. Der er således frit spil til at nominere ud fra egne 

kriterier, så længe der blot argumenteres.  

Send en mail til den afdelingsleder, som repræsenterer dig Jack Nilaus risbjerg@hif.dk, 

Lotte Christiansen hifgruppeleder@gmail.com eller Christian Grønbæk cg@hif.dk: 

• Navn på person som indstiller 

• Navn på person som indstilles 

• Hvad den indstillede laver i klubben 

• Argumenter for hvorfor personen indstilles 

Forslag skal være afdelingslederne i hænde senest onsdag den 16. november 2022. 

Prisen vil blive uddelt til årets træner/leder julefrokost 18. november 2020. 

Kriterierne for ’årets træner/leder’: 

Det bestemmer du selv 

"Årets træner/leder": Der er rigtig mange frivillige, som gør et kæmpe stykke arbejde i 

Hvidovre IF og som er med til at skabe rammerne for vores mange medlemmer. Uden jer er 

klubben intet. Det er både de synlige og dem, der optræder i kulissen. I gør alle en kæmpe 

forskel og bør alle anerkendes og hyldes. Det er Jer som sikrer, at der altid er god 

kvalitetstræning til klubbens mange spillere; jer der sikrer, at tøjet er rent og kamptøjet 

pakket; jer som kører spillerne hver weekend og varmer te og kakao efter en kold træning; og 
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• At man er præget af fairness, dvs. korrekthed, reel optræden og retfærdig (udvist 

troværdighed og pligtopfyldelse). 

• Haft glæde over at yde en ekstra indsats for klubben. 

• Er en god ambassadør for Hvidovre IF – fodbold. 

Se tidligere modtagere her 

”Prisen stammer helt tilbage fra tiden lige efter 2. verdenskrig og er tidligere kendt som Børge 

Zieglers mindepokal. Prisen tildeles en træner, leder eller medlem, som i årets løb har gjort 

en helt særlig og bemærkelsesværdig indsats for foreningen. Prisen er blevet uddelt i sin 

nuværende form siden 2002”. 

jer der bare altid er der, når der er behov. I gør et uvurderligt stykke arbejde og Klubben 

skylder jer alle en kæmpe tak for den store indsats. 
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