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Sotenäs Kommuns Idrott och fritidspris (startade 2009) 

 

 
2020 Kungshamns IF 
 För sin satsning på nya lokaler som kommer göra stor samhällsnytta 

under många år framåt. 
2019 Mikael Olsson 
 Årets pristagare har i flera år lagt ned mycket tid och engagemang för att 

undervisa nya bridgespelare i bridgens ädla konst samt engagerar spelare 
över generationsgränserna. 
 

2018 Hunnebo Judo 
 Föreningen har med en bred verksamhet, där alla är välkomna, lyckats 

hålla hög kvalité och fostra idrottare av främsta klass. 
 

2017 Dennis Ljungquist 
 Dennis har genom ett gediget intresse, kunskap och vilja lyckats nå 

framgångar inom sporten HEMA (Historical European Martial 
Arts). Dennis är bland dom bästa i Sverige och internationellt. 
Dennis är drivande i Kungshamns Historiska fäktskola, och har 
genom sitt engagemang gett ungdomar möjligheter till aktiviteter. 
 

2016 Lars Göran Andersson, BTK Dalen 
 Han har genom sitt stora engagemang och sitt sociala ledarskap 

visat passion för idrotten och med en ambition att bidra till att få 
föreningen att utvecklas och människor att växa. Hans förmåga att 
genom  hårt arbete skapa möjligheter för andra att utöva idrott gör 
Lars Göran Andersson till en föredömlig  ledare. 
 

2015 Sotenäs Fältrittklubb 
 Med hög kvalité och stort engagemang ger föreningens verksamhet 

ungdomar och vuxna möjlighet till en meningsfylld fritid som ger 
många ett livslångt intresse. 
Med hästen i centrum har föreningen skapat en mötesplats 
som sträcker sig över generationsgränserna i Sotenäs 
kommun. 
 

2014 Sotefjordens segelsällskap 
 Sotefjordens segelsällskap är en förening med gamla anor och som 

med ett stort antal eldsjälar medverkat till att ungdomar har och har 
haft en meningsfylld fritid och får trygghet och kunskap på sjön. 
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2013 Johanna Lundin KIF 
 Johanna Lundin är en talangfull fotbollsspelare som genom 

hård träning och målmedveten satsning visat att man kan 
lyckas på fotbollsplanen och blivit uttagen till svenska 
flicklandslandslaget 
 

2012 Cecilia och Jörgen Larsson SMU Smögen 
 Har genom att ge ungdomar en meningsfylld fritid varit en stor 

tillgång för ungdomar i Sotenäs Kommun. 
 

2011 Kalles Kaviar Cup kommittén 
 Genom samarbete mellan fotbollsföreningarna i 

kommunen har man som goda ambassadörer satt Sotenäs 
på kartan. 
Med ideella krafter ger de ungdomarna möjlighet till 
meningsfull verksamhet på fritiden. 
 

2010 Rosa Axelsson, Smögens IF 
 Rosa Axelsson är aktiv ledare sedan över 50 år inom idrotten i 

kommunen och för den prestationen vill kommunen hedra hennes insats.  
 

2009 José Martinez, Kungshamns Boxningsklubb 
 José Martinez har vunnit SM-guld i boxning, vilket är en fantastisk 

prestation och en hedrande guldmedalj, som kommunen vill 
uppmärksamma. 
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