Paf prismodtager - og masser af ny energi
En paf prismodtager fra Viborg HK, en stolt forening og en ung leder fuld at
taknemmelighed. Følelserne var fremme, da Viborg Idrætsråd tirsdag aften
uddelte de årlige hæderspriser.
Viborg: Der blev klappet hjerteligt, uddelt blomster og i det hele taget gjort
rigtig meget ud af, at alle i alt 10 kandidater til Viborg Idrætsråds
hæderspriser fik en fortjent hyldest, da priserne blev uddelt på tirsdagens
repræsentantskabsmøde.
De fem kandidater til Årets Idrætsleder, de to kandidater til Årets Unge
Idrætsleder og de tre kandidater til Årets Idrætsforening modtog alle bifald,
men ekstra stort var smilene naturligvis hos de tre prismodtagere.

Paf og ydmyg leder vil give den ekstra gas

Jimmy Norsk Hansen fra Viborg HK modtog prisen som Årets Idrætsleder 2018. Foto: Morten
Pedersen.

Da Jimmy Norsk Hansen fra Viborg HK Forening hørte sit navn, sad han
ubevægelig i nogle sekunder, inden han rejste sig og gik frem foran publikum, hvor
han modtog lederpokalen og de mange flotte ord, der blev sat på ham.

- Det er stort det her. Jeg havde virkelig ikke set det komme, sagde idrætslederen.
- Sådan sagt på jysk, så blev jeg helt paf, sagde Jimmi Norsk Hansen, som blandt
andet blev betegnet som en uddøende race og den type leder, som alle foreninger
ønsker sig.
- Jeg er ydmyg af natur og synes jo, at mange andre i min forening havde fortjent
det her mere, men jeg er da sindssygt stolt. Så jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal
sige, sagde Jimmy Norsk Hansen, der ikke ligefrem har været vant til at alt det
postyr, som en indstilling og en hæderspris giver.
- Jeg kan bedst lide at være lidt i baggrunden, så det at folk på Facebook pludselig
begyndte at skrive, at man skulle stemme på mig og sådan noget, var meget nyt for
mig. Jeg er blevet fremstillet på en lidt anden måde end normalt, sagde han.
Udover glæden og stoltheden følte han også taknemmelighed.
- Klubben har vist, at den sætter stor pris på mig, hvilket gør, at jeg har lyst til at
give den gas. Jeg kan jo se en masse tilkendegivelser om, at folk synes, at jeg har
fortjent det. Så det giver utrolig meget, sagde han.

En milepæl for et godt stykke arbejde

Repræsentanterne fra Rødkærsbro skal nu til at finde ud af, hvordan prisen skal fejres med
medlemmerne. Foto: Morten Pedersen.

En af de priser, som der altid er ekstrem hård konkurrence om, er prisen som Årets
Idrætsforening - og på bedste sportsmaner blev der også knyttet næver og uddelt
high-fives, da det stod klart, at Rødkærsbro IF vandt prisen i 2018.
- Vi er så glade og stolte. Det giver os virkelig blod på tanden. Jeg får jo bare lyst til
at gå hjem og arbejde videre, sagde Gitte Vestergaard fra den store forening, der
blandt andet fik prisen for et stort og succesfuldt integrationsprojekt.
- Det er på en måde grænseoverskridende, at vi skulle indstille os selv. Men jeg ser
det her som en form for milepæl, hvor det, som rigtig mange gode mennesker har
gået og lavet, bliver synligt, sagde Karen Friis, som nu har en ekstra udfordring.
Prisen skal nemlig fejres på behørig vis - og man skal finde ud af, hvordan.
- Vi har ingen ideer endnu. Så langt er vi ikke kommet, men det skal markeres, og
hele byen skal være der, sagde Gitte Vestergaard, der tror, at fejringen kommer til
at ske i forbindelse med den forestående byfest.
- Det lokale samarbejde har virkelig rykket noget, så sådan et symbol her giver
noget motivation til det videre arbejde, og det er også vigtigt, at hele byen kommer
til at mærke det, sagde Karen Friis.

