Västerås stads elitidrottsstipendium
Västerås stad har bildat en strategisk grupp för att utveckla och marknadsföra elitidrotten i
Västerås samt tecknat marknadsavtal med ett antal elitföreningar för 2017. Gruppen vill utveckla
och marknadsföra elitidrotten genom att dela ut ett antal stipendier till elitidrottare i Västerås
enligt nedanstående kriterier.
Välkommen med er förenings ansökan.
Kriterier för Västerås stads elitidrottsstipendium 2017:
• Personen ska vara aktiv i en individuell idrott som tillhör Riksidrottsförbundet och som är
väletablerad i Sverige och internationellt, samt ha ett medialt genomslag och därmed kunna
bidra till marknadsföringen av Västerås.
• Personen ska ha fyllt 18 år och tävla för en Västeråsförening.
• Personen ska vara topprankad i sin idrott i Sverige och ha presterat mycket goda internationella
resultat i nutid.
• Personen ska vara en god ambassadör för sin idrott och därmed för Västerås.
• Personen ska vara beredd att, när så passar, delta i marknadsföring av Västerås.
• Personen ska vara en förebild för andra medlemmar, speciellt ungdomar, i sin förening.
Stipendiet ska ge idrottaren möjlighet att ytterligare förkovra sig i sin idrott träningsmässigt
eller tävlingsmässigt.
Stipendiebeloppet är på 25 000 kronor och delas ut på Västerås Idrottsgala eller vid annat 		
lämpligt tillfälle.

Stipendiejury är Västerås stads strategigrupp för utveckling och marknadsföring av elitidrotten.
Hur många stipendier som delas ut avgörs av juryn utifrån inkomna ansökningar. Stipendiet kan
sökas och erhållas flera gånger. Gruppen eftersträvar en jämn könsfördelning av stipendiaterna.

ANSÖKAN Västerås stads elitidrottsstipendium 2017
Vår förening föreslår följande elitidrottare till mottagare av Västerås stads elitidrottsstipendium 2017.
Förening:
Namn:						
Född:
Adress:
Postnummer:
Telefon:						
E-postadress:
Beskriv här nedan, utifrån bifogade kriterier, varför er föreslagna person ska erhålla Västerås stads
elitidrottsstipendium 2017. Som förening kan ni föreslå flera personer.

Ansökan ska vara Västerås stad tillhanda senast 1 oktober 2017 och skickas till:
Västerås stad, Stefan Brandberg, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, 721 87 Västerås 		
eller per e-post till stefan.brandberg@vasteras.se.
Upplysningar lämnas av Stefan Brandberg, telefon 021-39 15 12.
Föreningens ordförande:
Telefon:
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