
Ia Kjellsdotter är Årets föreningshjälte 2017!
Intresset för Årets fan har i år varit rekordstort och nu kan Unibet, som står bakom initiativet, stolt presentera årets vinnare i kategorin Årets
föreningshjälte: Ia Kjellsdotter från Göteborg. Priset Årets föreningshjälte syftar till att hylla alla ideella krafter som i det tysta ser till att
klubbar och föreningar hålls vid liv. Vinnarna har valts ut av en jury där fotbollslegendaren Glenn Hysén är ordförande.

Syftet med initiativet Årets fan är att lyfta fram och hylla alla hjältar som bidrar till och arbetar för ett schyst supporterskap. För att dessutom hylla alla
ideella krafter som jobbar i det tysta har initiativet i år utökats med priset Årets föreningshjälte. Vinnaren i kategorin Årets föreningshjälte 2017 är
seglingsfantasten Ia Kjellsdotter från Göteborg.  

Ias vinnande motivering:

2008 startade Ia Kjellsdotter tillsammans med GKSS accessability Center, en verksamhetsdel inom Göteborgs Kungl. Segelsällskap som verkar för att
barn och unga med funktionsvariation ska kunna få ta del av seglingsidrotten. Ia har dessutom legat bakom stora föreningssatsningar, exempelvis ”Alla
kan segla”, som har haft cirka 14 000 barn och unga som seglade i centrala Göteborg, och ”Vattenvana”, ett projekt som verkar för att ensamkommande
och asylsökande med hjälp av segling ska få lära sig hantera vatten och bli integrerade i föreningslivet.

– Ett stort grattis till Ia som är väl värd årets utmärkelse. Vi hade ett gäng starka finalister men Ias engagemang för nyanlända samt barn och unga med
funktionsvariation var svårt att bortse ifrån. Hon förtjänar all uppmärksamhet för det behjärtansvärda arbete hon lägger ner. Det är inget annat än helt
fantastiskt, säger Glenn Hysén, fotbollslegendar och juryordförande för Årets fan.

Nomineringsprocessen har skett via en hemsida, där vem som helst har kunnat anmäla sig själv eller någon som man anser är värdig att bli Årets fan eller
Årets föreningshjälte. Vinnarna i respektive kategori, som har utsetts av Unibets jury, med ordförande Glenn Hysén i spetsen, får ett personligt utformat pris
till ett värde av cirka 10 000 kronor samt material att skänka till sin favoritförening för cirka 20 000 kronor.

– Vi är väldigt glada över att vi i år återinförde kategoripriset för Årets föreningshjälte. Delvis för att flertalet av de nominerade varit just föreningshjältar i
ordets rätta bemärkelse, men framförallt för att vi fått ta del av alla makalösa berättelser. Det är en ynnest att få bidra till att sätta lite strålkastarljus på dem
som annars kanske inte får de största av rubriker, säger Anders Falk, projektledare för Årets fan på Unibet.

Vinnaren i kategorin Årets fan 2017 är Matilda Kålen från Östersund. Matilda är en stor supporter till fotbollsklubben Östersunds FK.  

Årets fan: Utmärkelsen Årets fan tilldelas den/de som under året utmärkt sig för sitt engagemang och sitt stöd för ett lag, för en förening eller en utövare.
Årets fan ska ha visat exceptionellt engagemang i en positiv anda, svarat för en sund läktarkultur och följt föremålet för sitt supporterskap i vått och torrt, i
framgång såväl som i motgång.

Årets föreningshjälte: Utmärkelsen Årets föreningshjälte tilldelas den/de som under året, eller under en längre tid, har spelat en betydande roll och
ansträngt sig utöver det vanliga för sin klubb/förening och dess medlemmar. Årets föreningshjälte möjliggör och levandegör idrott för stora och små och
bidrar därmed till att Sveriges föreningsliv går runt.

Här är samtliga finalister i Årets fan 2017 (utan inbördes ordning):

Dan Ljungberg, Mora IK. 
Matilda Kålen, Östersunds FK (Vinnare)
Nicklas Gallon, Västanfors IFMarco Vieira, Frölunda HC
Ola Andersson, Hendon FC
Johanna Eriksson, Hammarby IF
Viktor Larsson, Hultic BK 
Louie Söderberg, Visby Ladies
Jörgen Jangvik, IFK Motala
Christer Nilsson, Rögle BK

Här är samtliga finalister i Årets föreningshjälte 2017 (utan inbördes ordning): 

 Victor Sundeborn, Torpa AIS
Camilla Berg, Alingsås KIK
Ia Kjellsdotter, Göteborgs Kungliga Segelsällskap (Vinnare)
Robert Unga, Parkalompolo IK
Erik Wallin, LIF Lindesberg 
Hugo Hallberg, Gothenburg Griffins
Cecilia Marberg, Lilla Edets ridklubb 
Kjell Englund, Svenska Downföreningen
Renée Dahlbäck, Täby IS Friidrott
Hasse Andersson, NPF Trestad

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Falk, projektledare för Årets fan, 070-875 39 42, anders.falk@kindredgroup.com  

Om Unibet
Unibet grundades 1997 och är en del av Kindred Group, en speloperatör noterat på Nasdaq Stockholm. Kindred Group äger och driver 11 varumärken, däribland Unibet, och är ett av de
största privata spelbolagen på den europeiska marknaden. Kindred Group har över 20 miljoner kunder. Kindred Group 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 Kindred Group plc finns på
www.kindredgroup.com och twitter.com/KindredGroup
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