
Priser og legater 
 
PRISER/LEGATER EJERSKAB KRITERIER PRISEN 

OMFATTER 
INDSTILLING UDDELINGSTIDS-

PUNKT 
 
KUM’s  Idrætspris 

Kulturministeren/ 
Kulturministeriet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sport managers 
kommer med forslag 

Prisen gives til årets exceptionelle 
præstation eller indsats inden for 
idrættens verden. Personkredsen 
dækker både eliteidrætsudøvere, 
trænere, ledere, forskere og andre, 
som i årets løb har haft en særlig 
stor betydning for dansk idræt. 

kr. 100.000  DIF, TD, DGI, Dansk 
Firmaidrætsforbund, 
Dansk Handicap 
Idrætsforbund, 
Kulturministeriets 
Forskningsudvalg og Anti 
Doping Danmark  
udpeger kandidater. 
 
TD indstiller 3 kandidater 
– forelagt og besluttet i 
bestyrelsen 
 

Ved en reception 
afholdt af 
Kulturministeriet i 
december. 

 
KUM’s 
Handicapidrætspris 

Kulturministeren/ 
Kulturministeriet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sport managers 
kommer med forslag 

Prisen gives til personer, 
organisationer, virksomheder m.v., 
som har gjort en enestående 
indsats for handicapidrætten 

Kr. 75.000 DIF, TD, DGI, Dansk 
Firmaidrætsforbund, 
Dansk Handicap 
Idrætsforbund, 
Handicapidrættens 
Videnscenter, Danske 
Handicaporganisationer 
og Dansk Døve 
Idrætsforbund 
udpeger kandidater. 
 
TD indstiller 1 kandidat – 
forelagt og besluttet i 
bestyrelsen 
 

Ved DR’s årlige 
sportsgalla i januar 

 
Team Danmark og 
Dansk 
Supermarkeds 
talentpris 
 

Team Danmark/ 
”sportschefgruppen” 
 
 

Prisen gives til en person, der har 
gjort en helt særlig indsats for at 
styrke udviklingen af danske 
sportstalenter; en talenttræner, en 
sportschef, en ildsjæl i en klub eller 
i en kommune, en træner, en 
sportschef, en kommune eller 

Kr. 25.000 
(kreditkort 

DS-butikker) 

I oktober nominerer Team 
Danmark 3 kandidater til 
Team Danmarks 
talentpris – Intranet, 
ledergruppen. Den 
endelige prismodtager 
bliver udvalgt ved en 

Ved DR’s årlige 
sportsgalla i januar 



andre, som i løbet af det seneste år 
har gjort en ekstraordinær indsats 
for talentudviklingen i dansk 
elitesport. 

afstemning blandt TD’s 
”sportschefgruppe”.  

 
Hall of Fame 

Ekstra 
Bladet/Danmarks 
Idræts-Forbund/Team 
Danmark 
 
 

Sportens Hall of Fame er et 
æresgalleri med 
idrætspersonligheder, som er 
stoppet karrieren, og som tidligere 
har henrykket danskere med 
verdensklassepræstationer inden 
for deres idrætsgren 

Buste 
udstillet i 
Idrættens 
Hus, 
Brøndby 

Medlemmerne udpeges af 
Hall of Fame bestyrelsen, 
som består af 
repræsentanter fra de tre 
partnere og en 
medlemsrepræsentant 
 

Ved DR’s årlige 
sportsgalla i januar 

Danskernes 
Idrætspris 

Danmarks Idræts-
Forbund i samarbejde 
med eBoks og DR4 

Prisen gives til et initiativ eller et 
projekt, der i særlig høj grad gavner 
den lokale idrætsforening 

 
? 

 
? 

Ved DR’s årlige 
sportsgalla i januar 
 

FIDUSBAMSEN Danmarks Idræts-
Forbund i samarbejde 
med Nodea-fonden 

Prisen uddeles til årets (unge) 
holdkammerat 

 
? 

 
? 

Ved DR’s årlige 
sportsgalla i januar 
 

Årets fund Politiken Prisen gives til idrætsudøvere, som 
i løbet af året har haft et afgørende 
gennembrud. Fra en relativ ukendt 
tilværelse skal kandidaterne have 
vist bemærkelsesværdige resultater 
efter international målestok 

Legater I december via 
specialforbundene 
 
Komité – Politiken, DIF og 
TD 

Ultimo december 

Årets Sportsnavn Jyllandsposten/ 
Danmarks Idræts-
Forbund 

Elitepris for årets største danske 
sportspræstation. Prisen kan 
tildeles både individualister og 
holdsammensætninger. 

Legat Dommerkomiteen består 
af JP, DIF, KUM og TD 

Ved DR’s årlige 
sportsgalla i januar 

Danmarks 
Olympiske Håb 

Bestseller Prisen gives til en udøver, der har 
udvist en drivkraft, der gør 
vedkommende til et olympisk håb. 
Kategorier: 

 Udstråling 

 Resultat 

 Sport/job/uddannelse 

 Talent med potentiale 

Økonomisk 
støtte, udd., 
jobmulighe-
der. Hvad 
der kan hjæl-
pe atleten til 
at opnå sine 
mål 

Specialforbund og klubber 
indstiller. 
TD giver forslag til 
rangering af indstillede 
udøvere 

Ved DR’s årlige 
sportsgalla i januar 

 


