
Vem blir Årets fan och Årets föreningshjälte 2018?
För femte året i rad ger sig Unibet och Glenn Hysén ut på jakt efter Årets fan, ett initiativ som hyllar och lyfter fram alla de fans som bidrar till
en positiv supporterkultur. Samtidigt kommer tennisprofilen Robin Söderling att uppmärksamma Årets föreningshjälte, ett pris som syftar till
att hylla alla ideella krafter som i det tysta ser till att klubbar och föreningar hålls vid liv och kan blomstra.

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 delar Unibet också ut priset Årets föreningshjälte, med den forne tennisstjärnan Robin Söderling som juryordförande.

– Det känns både hedrande och inspirerande att nu få kliva in som juryordförande för Årets föreningshjälte. Som idrottare klarar man sig inte utan eldsjälar
som brinner för föreningen, det ska bli fantastiskt att få vara med och lyfta fram några av landets hjältar i rampljuset, säger Robin Söderling, tennislegendar
och juryordförande för Årets föreningshjälte.

Nomineringsprocessen till Årets fan och Årets föreningshjälte sker via initiativets kampanjsajt, www.åretsfan.se. På sajten kan man anmäla sig själv eller
någon som man anser är värdig att bli Årets fan eller Årets föreningshjälte. Vinnaren i respektive kategori erhåller ett pris till värde av 10 000 kr till sig själv
och får dessutom skänka material till ett värde av 20 000 kr till sin förening. Finalisterna och vinnarna utses av en jurygrupp med ordförande Glenn Hysén
(Årets fan) och Robin Söderling (Årets föreningshjälte).

– Som jag har väntat på den här dagen. Äntligen är vi igång med nomineringsprocessen och det ska som alltid bli oerhört kul att få ta del av alla fantastiska
supporterhistorier. I år hoppas jag att vi fortsätter öka antalet nominerade från sporter som kanske inte får de största rubrikerna. Det känns också kul att
Robin nu kliver in och sätter sin prägel på Årets föreningshjälte, säger Anders Falk, projektledare för Årets fan på Unibet.

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 fan spelar en vital roll för att den svenska läktarkulturen utvecklas i en positiv och inkluderande riktning.

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 i det ideella arbetet 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.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Falk, projektledare för Årets fan på Unibet, Anders.Falk@kindredgroup.com 

Tidigare vinnare:

Årets fan 2017: Matilda Kålen, ÖFK/Falkarna



Årets fan 2017: Matilda Kålen, ÖFK/Falkarna

Årets fan 2016: Truls Månsson, Wolverhampton Wanderers

Årets fan 2015: Calle Ågren, IFK Norrköping

Årets fan 2014: Anders ”Bussis” Carlsten, Nässjö HC

Årets föreningshjälte 2017: Ia Kjellsdotter, GKSS

Årets föreningshjälte 2015: Rolf Solem, Tyresö FF

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


