Fra venstre mod højre ses Nanna Møller, Snorre Poulsen og Thomas Hestehave. De tre nominerede til BAUHAUS-prisen 2020.
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Nystiftet pris hædrer frivillige
fodboldtrænere
For første gang nogensinde hylder BAUHAUS og DGI denne sensommer de
frivillige fodboldkræfter på landets fodboldskoler. Det sker med den
eftertragtede BAUHAUS-pris til Årets DGI Fodboldskoletræner. De
nominerede er fundet, og nu starter nedtællingen til udnævnelsen af
vinderen.
Græs under støvlerne, høj puls og bemærkelsesværdige jubelscener. Fodbold
er en sport, der samler folket og glæder såvel unge som gamle. Og så er det
en sportsgren, som byggevarehuset BAUHAUS og DGI Fodbold er gået

sammen om.
Partnerskabet blev fløjtet i gang tidligere på året. Formålet er, at endnu flere
børn rundt om i landet får gode oplevelser med fodbold og fællesskab. Det
indebærer bl.a. fodboldskoler om sommeren, arrangementer i BAUHAUS’
byggevarehuse og en pris, som hædrer de frivillige kræfter.
Hyldest til den engagerede fodboldtræner
Prisen går under navnet ’BAUHAUS-prisen til Årets DGI Fodboldskoletræner’
og uddeles tirsdag den 22. september 2020. Den hædrer en
fodboldskoletræner, der gør en ekstra indsats og en stor forskel for
deltagerne på årets fodboldskoler. Mads Jørgensen, adm. direktør i BAUHAUS,
uddyber:
- Vi vil gerne støtte de aktive fællesskaber, der opstår mellem træner, børn og
de mange frivillige på DGI's fodboldskoler. Når vi uddeler BAUHAUS Prisen
sammen med DGI Fodbold, gør vi det med udgangspunkt i vores partnerskab
og matchende værdier: fællesskab, lokal forankring og ønsket om at gøre det
bedste, man kan.
Lars Møller, formand for DGI Fodbold, tilføjer:
- Prisen er sat i verden for at hædre de mange frivillige kræfter, som gør et
kæmpe arbejde for at skabe gode rammer for børn der spiller fodbold.
Frivillige, som fortjener at blive bemærket og anerkendt for det, de kan og
gør. Prisen gives derfor til den træner, der har gjort det bedste, hun eller han
kan for at sætte glæden i spil blandt børnene på sommerens fodboldskoler.
Og de tre nominerede er…
I alt er 186 fodboldskoletrænere blevet indstillet til prisen af både foreninger,
forældre og spillere. Herudfra har en jury bestående af repræsentanter fra
BAUHAUS og DGI Fodbold udvalgt tre kandidater:
•
•
•

Nanna Møller, 17 år, Hatting-Torsted Fodbold
Snorre Poulsen, 43 år, Buerup-Reerslev IF
Thomas Hestehave, 36 år, Hjerting IF

Frem til den 17. september 2020 kan du få indflydelse på, hvem der løber
med prisen. Det gør du ved at stemme via DGI Fodbolds Facebook-side.
BAUHAUS-prisen uddeles ved en mindre ceremoni i vinderens fodboldklub
den 22. september. Udover titlen som Årets DGI Fodboldskoletræner består
prisen af en speciallavet pokal i amerikansk valnød, et gavekort på 10.000 kr.
til et valgfrit grillarrangement samt et gavekort til en middag for vinderen
plus familie.

BAUHAUS er en af Europas største byggemarkedskæder med mere end 300
varehuse i 19 lande. Vi åbnede det første varehus i Danmark i 1988 og er i
dag repræsenteret i 18 byer.
Vores stærke position i markedet skyldes blandt andet, at vi tilbyder
branchens største udvalg under ét tag til både håndværkere og private. For
alle som arbejder i BAUHAUS har kunden altid første prioritet.
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