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Belønning  
 

Hvordan giver klubben en belønning til en leder eller en udøver der har gjort en flot indsats? 

En belønning kunne være at indstille vedkommende til Dansk Taekwondo Forbunds leder- og udøverpris. 

 

Dansk Taekwondo Forbunds leder- og udøverpris. 
Årets leder og udøver i Dansk Taekwondo Forbund udvælges efter følgende kriterium: 

 

Årets Leder 
Medlemmer af Dansk Taekwondo Forbund der har ydet særlige og betydningsfulde tjenester, eller som har 

gjort sig særlig fortjent af Dansk Taekwondo Forbund f.eks. gennem uegennyttigt arbejde. Dette være 

inden for DTF, regioner, sektioner og ikke mindst klubarbejde. 

 

Årets udøver 
Medlemmer af Dansk Taekwondo Forbund der har ydet særlige og betydningsfulde tjenester igennem 

deres virke for Dansk Taekwondo Forbund ved deres idrætslige indsats, der har været af største betydning 

for DTF. 

 

Hvem kan indstilles? 
Alle personer der er medlem af Dansk Taekwondo Forbund. Den omstændighed at personerne er lønnet i 

Dansk Taekwondo Forbund eller forening, udelukker ikke vedkommende fra at blive indstillet til en af 

priserne, hvis det idrætslige og organisatoriske arbejde har gjort vedkommende kvalificeret hertil. 

 

Hvornår skal der indstilles? 
Klubber og enkeltpersoner kan hvert år, i marts måned, indstille personer til "årets leder" og "årets 

udøver". 

 

Hvad skal der stå i indstillingen? 
I indstillingen til DTF's hovedbestyrelse angives vedkommendes navn, alder, hjemsted og på hvilken måde 

vedkommende har gjort sig fortjent til prisen, samt hvem der indstilles. 

 

Hvornår offentliggøres priserne? 
Navnene på de personer, der får priserne tildelt, vil blive offentliggjort på Dansk Taekwondo Forbunds 

ordinære repræsentantskabsmøde i april måned, hvor prisoverrækkelsen også vil finde sted. 
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Ærestegn 
Ærestegn: Ærestegnet består af en DTF-nål med en ekstra ring med påskriften "Æres-tegn". 

Der findes 3 forskellige: Guld, sølv og bronce, samt en pokal. 

Se under Forsiden – Download – Love og politikker for nærmere beskrivelse af pointsystemet. 

Uddelinger foretages ved et DTF-arrangement, f.eks. bronze og sølv uddeles ved stævne-

/lejr/kursus/jubilæum eller lignende ifølge aftale med modtageren. Guld uddeles ved rep.møde med 

bespisning/rejse betalt. Pokalen ud-deles ved reception som DTF betaler. Indstilling sendes af klubben til 

hovedbesty-relsen til  godkendelse. 

 

Bronze og sølv uddeling, vil blive foretaget 1 gang i foråret og 1 gang i efteråret. 

 

Indstilling skal mindst indeholde: Navn, adresse og DTF-pasnr på den indstillede, start/slutår for aktiviteten 

på den/de niveauer det drejer sig om og skal under-skrives af formanden i klubben. 

 


