ÅFF:s utmärkelser 2019
Jury
ÅFF ordförande, ÅFF sportchef, Ålandstidningen (en plats), Nya Åland (en plats) och Ålands Radio (en
plats). Juryn tar fram tre nominerade inom varje kategori. Efter detta är det upp till ÅFF styrelse att
rösta fram vinnaren i varje kategori.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guld- och silverbollen
Guld- och Silverbollen har instiftats av Ålands Fotbollförbund r.f. i avsikt att hedra det löpande årets
främsta aktiva spelare; Guldbollen till en manlig och en kvinnlig fotbollsspelare, Silverbollen till en
pojk- respektive flickjunior som under det aktuella året fyller 19 år eller yngre. (Dock minst 15 år).
Spelaren skall kännetecknas av meriterande spelarinsatser som gynnar den egna föreningen och
förbundet, samt vara ett gott föredöme för fotbollen.
Guld- och silverbollen kan tilldelas:
1.

Spelare som har åländsk hembygdsrätt och är registrerad i ÅFF -föreningarnas led.

2.

Spelare som flyttar till Åland, kan nomineras och få priserna förutsatt att denne varit bosatt på
Åland och representerat åländsk fotbollsförening under minst 5 säsonger.

3.

Spelare som har eller har haft åländsk hembygdsrätt, men spelar utomlands.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årets tränare (för seniorer)
Tränaren skall kännetecknas av meriterande tränarinsatser som gynnar den egna föreningen och
förbundet, samt vara ett gott föredöme för fotbollen.
Priset kan tilldelas:
1.

Tränare som har åländsk hembygdsrätt och är registrerad i ÅFF -föreningarnas led.

2.

Tränare som flyttar till Åland, kan nomineras och få priserna förutsatt att denne varit bosatt på
Åland och representerat åländsk fotbollsförening under minst 5 säsonger (totalt).

3.

Tränare som har eller har haft åländsk hembygdsrätt, men leder ett lag utomlands.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årets mest värdefulla spelare (seniorer)
Priset ges till den person under det gångna fotbollsåret haft en enastående betydelse för sitt lag.
Priset kan tilldelas:
Person som är registrerad i ÅFF - förening och spelat på Åland. Även icke ålänningar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årets lagprestation (seniorer)
Priset ges till det lag som under det gångna fotbollsåret genomfört en särskilt imponerande och
enastående prestation.
Priset kan tilldelas:
1. Lag som är registrerat i ÅFF.
2. ÅFF förbundslag.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domarpriser - kategorier utses av domarklubben
Det ankommer på domarklubben att fastställa antalet domarpriser (max 3) som skall utdelas för det
löpande verksamhetsåret.
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