Pokaler i BiF Fodbold
Pokalerne i BiF Fodbold kan overordnet deles i tre kategorier:
1. Pokaler på tværs af klubbens frivillige (ledere, trænere mv)
2. Pokaler på tværs af årgangene (piger, drenge, alder mv)
3. Pokaler på de enkelte hold

Pokaler på tværs af klubbens frivillige:
Engagementspokalen (indstilles til bestyrelsen af bestyrelsesmedlemmer)
-

Gives til den person blandt klubbens frivillige, der med sit store engagement
er med til at gøre BiF Fodbold til en bedre klub. Pokalen kan gives til den
person, der via sit engagement har haft stor indflydelse på klubbens
udvikling, de frivilliges udvikling, en årgangs udvikling eller været afgørende
for enkelte spilleres udvikling.

Andreas Rasmussens pokal / Fællesskabspokalen (indstilles af udvalg til
bestyrelsen)
-

Gives til den person blandt klubbens frivillige, der gennem sit virke i BiF er
med til at udvikle fællesskabet. Pokalen kan gives til den person, der tager
initiativ til fællesskabsfremmende aktiviteter i klubben eller er tovholder på
fællesskabsfremmende aktiviteter. Det er et krav i udvælgelsen, at
aktiviteterne ikke kun vedrører et hold, men mindst en årgang.

Pokaler på tværs af årgangene:
Der indstiftes for både senior og ungdom følgende pokaler for hver:
Fighter pokalen (indstilles til UU/SU og bestemmes af UU/SU)
-

Gives til den spiller, som altid yder ekstra til træning og kamp. Pokalen gives
til en person, som altid er klar på at hjælpe uanset holdets niveau, position
på banen eller træningens indhold.

Kammeratskabspokalen (indstilles til UU/SU og bestemmes af UU/SU)
-

Gives til den spiller, der altid er opmærksom på sine med- og modspillere.
Pokalen gives til den spiller, der altid bakker sine holdkammerater op på den
positive måde og som tager initiativ til det gode trænings- og kampmiljø.
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Pokaler på de enkelte hold:
Det aftales på de enkelte hold/årgange, hvilke pokaler man ønsker, samt
kriterierne for uddeling.
Der føres ikke officiel statistik/optegnelser for disse pokaler.

Alle modtagerne af pokalerne på tværs i klubben (engagement, fællesskab)
modtager et diplom, hvor begrundelsen for tildelingen er med.
Alle modtagerne af pokalerne på tværs i årgangene (fighter og
kammeratskabspokalen) modtager en vandrepokal, samt et gavekort på 500 kr.

Modtagerens navn kommer efterfølgende på ”pokaltavlen” i klubben.
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