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Motivering stipendier 
 

Ungdomsidrottsledarstipendium 
Samarbete och integration är två av nycklarna i ett modernt samhälle som 
hela tiden förändras i en orolig omvärld. Det är stora utmaningar för alla 

involverade. Ofta är resurser i form av pengar en förutsättning för att 
lyckas med ovanstående, men det är ändå det egna mänskliga 

engagemanget och viljan hos oss alla som är avgörande för lyckade 

resultat. Att som nyanländ ensamkommande flyktingbarn erbjuda och 
tillföra kommunen sina idrottsliga kunskaper, intressen och kompetenser 

genom att själva integrera sig och ta med kommuninvånarnas barn i 
ungdomsträning, är insatser som är ovärderliga ur alla aspekter. Mycket 

uppskattad träning med stora barngrupper i Parkour har startats och letts 
i samarbete med Ljusdals Fritids Idrottsklubb. Det råder inget tvivel om 

att verksamheten är exempel på utmärkta insatser för samarbete och 
integration samt hur vi vill att ungdomsledare ska fungera i Ljusdals 

Kommun. 
Ljusdals Kommuns ungdomsidrottsledarstipendium 2017 på sammanlagt 

10.000 kr delas ut till: 
Monovar Mosavi och Mahdi Karimi 

 
 

Ungdomsidrottsstipendium 
Att kommunen kan ståta med ett elitettanlag i fotboll 2018 är ett led i en 

lång lyckad process av Ljusdals Kommuns intresse för sporten, 
samarbete, kunnande hos ledare och tränare där Ljusdals IF har hittat ett 

recept som börjar bli vida känt i fotbollsvärlden. Anläggningarna i Ljusdal 
håller högsta klass och det ges nu optimala möjligheter för träning och 

kunna utvecklas också som spelare. Att då, år efter år träna och satsa på 

att försöka ta en plats i truppen är självfallet också det ett avgörande 
delmål för hela verksamheten där naturligtvis alla funktioner är lika 

viktiga både utanför och innanför planen. Två spelare i Ljusdals IF har 
varje år, varje månad och varje vecka, tränat och varit aktiva sedan 6-års 

ålder. 2012 blev det seniorpremiär i division 3. Att sedan fortsätta att 
träna och arbeta för att ta en plats i seniorlaget laget och medverka till att 

vara med och spela upp Ljusdals IF i Elitettan är en prestation utöver det 
vanliga.  

Ljusdals Kommuns Ungdomsidrottsstipendium 2017 på sammanlagt 
10.000 kr till:  

Matilda Wennberg och Jonnah Tönners i Ljusdals IF 
 
/Torleif Bakke 

 fritidschef 

 


