PostNord-ligaen

Kårer årets PostNord-talent 2018
Også i år vil vi kåre årets PostNord-talent; den unge spilleren som har
utmerket seg mest i løpet av sesongen. Talentet kåres for å hedre det
viktige utviklingsarbeidet som gjøres lokalt blant klubbene i PostNordligaen over hele landet.
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En fagjury bestående av personer fra NFF, Divisjonsforeningen og PostNord vil kåre
talentet, der trenere selv skal være med å nominere sine favoritter.
Men dere ute i klubbene blir svært sentrale i dette. Alle trenerne i de to avdelingene
i PostNord-ligaen (2. divisjon) får nominere inntil tre spillere hver (maks én av dem
kan være fra egen klubb).
Trenernes nominasjoner sendes per e-post til Divisjonsforeningen ved Arne Knoph
arne@divisjonsforeningen.no innen 1. oktober 2018.
Kriteriene for utvelgelsen er som følger:
•
Spilleren er under 21 år
•
Har utmerket seg med spesielt gode fotballferdigheter
•
Har et høyt utviklingspotensial
•
Står for gode holdninger
PostNord ønsker gjerne å komme i direkte kontakt med trenerne i de respektive
klubbene, for å kunne lage gode historier om talent og klubb.
Det kåres en vinner – solide premier
Etter trenerne har nominert sine favoritter vil juryen sette seg sammen og kåre
vinneren. Spilleren får utmerkelsen overlevert på sin siste hjemmekamp.
Premien er kr 20 000 og et hedersbevis til spiller samt kr 20 000 til spillerens klubb.
I fjor gikk prisen til Marcus Solbakken fra HamKam. Solbakken var sentral på
HamKams opprykkslag, og en av flere i klubben med yngre landskamper. Men vi vet
det kryr av store talenter i PostNord-ligaen også i 2018, flere med spill for Norge på
yngre nivå og flere med svært sentrale roller i klubb til tross for ung alder. Nå vil vi
at trenerne nominerer dem til oss.
Vi ser frem til å motta klubbenes nominasjoner og kåre årets PostNord-liga-talent!
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