
Danskernes  Idrætspris  til  Heden…håber vi 

I uge 41 hørte jeg i P4 Midt Vest at de manglede nominerede i deres sende område.  Da han forklarede om 

hvad der skal til for at blive indstillet til nominering, var jeg ikke i tvivl om at vi i Hedens Squaredansere kan 

leve op til det. 

På hjemmesiden står det beskrevet sådan: 

Danskernes Idrætspris - præsenteret af e-Boks i samarbejde med DIF og 
DR P4 – er prisen, der fokuserer på foreningsidrætten i Danmark. Prisen 
gives til det projekt, aktivitet eller initiativ der på inspirerende vis, er 
med til at styrke, udvikle eller nytænke foreningsidrætten i Danmark. 

På den store aften der sendes på DR1 i januar : SPORT 2019 bliver vinderen fundet og vinder 100.000 kr.  

Den formiddagi P4 MV snakkede de med UrbanStreetZone i Brande, som var med i opløbet den aften med 

de 3 sidste i 2018 De vandt ikke, men fortalte hvordan de via dette havde fået så meget opmærksomhed at 

de er gået fra 39 medlemmer til flere hundrede medlemmer i deres skaterklub. 

Jeg gik i gang med at udfylde felterne på Danskernes Idrætepris` hjemmeside .  

Vores initiativ går ud på, at børn, unge og voksne danser sammen. Det har mange af jer nok oplevet 

allerede, når vi har vores børn og unge med rundt at danse med alle vi voksne. 

Vi står nu som nominerede i P4 Midt Vest område, sammen med 11 andre. Det var sidste dag for opstilling 

den 18.10. Der` kan I læse vores nominering. 

Pt  er der et dommerpanel der afgør hvilke 3 fra hvert sende område der går videre. 

Den 13. november bliver det offetliggjort. Herefter kan alle danskere stemme på hvilke 3 initiativer af dem, 

der skal gå videre til den endelige finale til SPORT 2019 i Boxen. 

Vi skal nok få det spredt ud til jer hvis vi går videre, men følg gerne selv med på Danskernes Idrætspris` 

hjemmeside. 

Hvis vi skulle være heldige at gå videre den 13. november, får vi brug for ALLE jeres stemmer.  

Vi tænker at vi om ikke andet, får en del opmærksomhed som kan gavne alle i andre klubber. 

Men vinder vi de 100.000 kan vi fx lave børn og unge danseweekender med børn fra hele landet, og andre  

arrangementer vi finder på. 

Mvh 

Anna Hyldgård Danielsen 

Hedens Squaredansere 

  


