
Rolf Solem är Årets föreningshjälte 2015!
Rolf Solem från Tyresö tilldelas utmärkelsen Årets föreningshjälte 2015. För sitt outtröttliga stöd och dedikation till
fotbollsföreningen Tyresö FF mottog Rolf Solem under fredagen priset av juryordförande Glenn Hysén. Utöver titeln tilldelas
han 30 000 kronor varav 20 000 kronor tillfaller föreningen. 

I maj inleddes jakten på Årets föreningshjälte 2015. På sociala medier har vem som helst kunnat anmäla sig själv eller en kompis som man
anser är värdig titeln. Hundratals bidrag skickades in och efter en tids överläggning där tio finalister ingick beslutade sig juryn för att slutligen
ge priset till Rolf Solem.

– Det var riktigt svårt att välja vinnaren, alla finalister är unika på sitt sätt och har alla stått för underbara insatser för sina föreningar. Till slut
föll valet på Rolf som är en härlig person och som gör allt för att underlätta livet för spelarna. Han fixar och ordnar från tidig morgon till sen
kväll, något han gjort de senaste 33 åren, helt makalöst, säger Glenn Hysén, fotbollslegendar och juryordförande för Årets fan.

Juryns motivering:
Genom att i mer än 30 års tid ha vigt sitt liv till att underlätta livet för spelarna i Tyresö FF har Rolf Solem visat på ett beundransvärt driv och
support. Han har fixat och ordnat från tidig morgon till sen kväll och är utan tvekan en eldsjäl utöver det vanliga! Nu är han dessutom
materialare för alla 11-manna lag på pojk/herr sidan, åtta lag sammanlagt och är en oumbärlig kugge för hela föreningen.

Tävlingen Årets föreningshjälte syftar till att lyfta fram och hylla alla dem som jobbar i det tysta och tillsammans får Sveriges föreningsliv att gå
runt. Vinnaren tilldelas 10 000 kronor till sig själv och 20 000 kronor till föreningen. På delad andraplats hamnade de övriga finalisterna Ulf
Elm, Miranda Kvist, Kjell Lundkvist, Urban Karlsson, Stina Byström, Nils-Erik Svensson, Marcus Esplund, Arve Thörnqvist och Peter Rothelius. 

– Årets föreningshjälte handlar om att rikta strålkastarljuset på dem som sällan syns, de som jobbar på i det dolda men vars arbete är helt
oumbärligt. Rolf Solem är ett typexempel på en av alla dessa underbara föreningshjältar som finns runtom i Sverige, säger Jonas Nilsson,
pressansvarig på Unibet.

Vinnaren utses av en jury bestående av fjolårets vinnare av Årets fan – Anders ”Bussis” Carlsten, Unibets ambassadörer Anna Haag, Emil
Jönsson, Lisa Nordén, Tomas Brolin, Alexander Gustafsson, Victor Hedman samt Jonas Nilsson, pressansvarig och projektledare för Årets fan
på Unibet. Juryns ordförande är Glenn Hysén. 

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta:
Jonas Nilsson, pressansvarig Unibet Sverige, 070-293 23 45, jonas.nilsson@unibet.com

Årets föreningshjälte:
Utmärkelsen Årets föreningshjälte tilldelas den/de som under sportåret, eller under en längre tid, gjort någonting extra för sin klubb/förening
och dess medlemmar. Årets föreningshjälte möjliggör och levandegör idrott över hela landet och får Sveriges föreningsliv att gå runt.

Om Unibet 
Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 21 olika
språk via www.unibet.com, www.unibet.dk, www.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.be, www.unibet.ee, www.unibet.com.au, www.unibet.co.uk, www.maria.com,
www.mariacasino.ee, www.mariacasino.dk och www.mariacasino.co.uk. Unibet har 10 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting
Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twitter.com/UnibetGroup


