
Idrætsprisen 2020 

Når vi i Idrætssamvirke begynder at planlægge generalforsamling, ja så begynder vi også 
at tænke på hvem som skal have Årets Idrætspris  – prisen som gives til en frivillig leder, 
som har gjort sig bemærket i sin klub / forening. 
Vores valg i år, er en person, hvor håndbolden har været følgesvend i mange år. 

Hans Jørn Rømer, du skal her i 2020 have prisen for dit store arbejde. 

 

Vi har været ude og tage lidt oplysninger på dig.  

Du kom i FFI håndbold´s bestyrelse først i 90érne, Per Malmberg fortalte dig at ”det var et 
nemt job med blot nogle få mødet, og det ville så være det.” 

Sådan kom det så ikke helt til at gå, du var engageret og ville gerne have styr på tingene. 
det blev til mange år, som bestyrelsesmedlem i FFI håndbold – som bestyrelsesmedlem  
var du en naturlig del af det frivillige ”korps” som havde cafeteria vagter, vagter til 
Rødspætte Cup. Ja du blev så glad for FFI håndbold, at også Birgit fulgte med som var en 
del af de frivillige.   

Når der var kampe i Idrætshallen og senere i Arena Nord fulgte du de blå fra sidelinjen, det 
var også her, at Thomas spillede. Du var altid god for en lun kommentar eller opmuntring. 
Tror ikke der er tal på det antal håndboldkampe du har set, fulgt og kommenteret.  

Du har igennem årene mødt mange Ledere, trænere, spillere og forældre – alle har du 
mødt med din gode humor, dit engagement og viden. Der er ingen som er gået forgæves 
til dig efter et råd, lidt vejledning og en god snak.  

Du er en person der er vidende og I den grad følger med i alt – og altid er parat med en 
vittig bemærkning – god humor – du ved alt - Om hvem der er sammen – og hvor de bor 
og hvem deres børn er etc.  

 

Det er ikke blot FFI håndbold som har haft glæde af dit store engagement. 

I hvert fald siden 2008 har vi kunnet finde dit navn som bestyrelses medlem i 
Idrætssamvirke på underskrevne regnskaber.  

Vi nyder godt af dit store engagement, du er en god kontakt til vore foreninger / klubber. 
Du er klar med råd og vejledning uanset om det drejer sig om – hvordan der kan søges 
midler til den enkelte forening, hvilke udfordringer de står med eller det er indberetning til 
kommunen. ’ 

Du har om nogen gennemlæst tilskudsregler, udregnet og stillet spørgsmål. Du har været 
en god sparring forinden møder på forvaltningen.  

Du har været Idrætssamvirkes repræsentant i FUF i flere år og har ydet en stor indsats for 
dette arbejde. 



Arbejdsgruppen bag det nye multicenter i forbindelse med FFK har også haft din store 
interesse.  

Der kan nævnes flere foreninger og bestyrelser som igennem årene har haft stor glæde af 
din arbejdsindsats.  

Uanset hvor stor eller lille opgave har været har været har du altid forberedt dig godt og 
grundigt. Sammen med dit godt humør og humor har det sat aftryk rundt om i 
Frederikshavn Kommune. 

Det sidste år har du været ramt af sygdom, men det har ikke holdt dig fra at holde øje med 
og følge hvad der sker inden for foreningslivet.  

Du har med stor glæde læst referater og avisomtaler og det ved vi du også vil gøre 
fremover.  

Du har igennem de mange år fået mange gode venner som ofte kommer på besøg. Så 
vender i lige hvad der sker… i golfklubben, i FFI og rundt om i kommunen over en kop 
kaffe i køkkenet.  

Så sent som i dag er der kommet et nyt arrangement, nemlig Kvindernes EM i håndbold, 
hvor Arena Nord bliver hjemmebane for Sverige med besøg af Spanien, Rusland, Tjekkiet. 

Du skal helt sikkert op og se nogle af kampene.  

Hans Jørn vi er oprigtig glade for at give dig prisen i år og siger tusind tak for dit store 
arbejde.  

Tillykke med prisen.  

 

 

Med prisen følger 5000 kr. og en buket.  

 

 


