
Motivering till utmärkelser 
Spelare i herr- och damlaget (Utses av tränarna och sportchef. Utdelas vid 
årsfesten) 

- Bästa idrottsliga prestation. Tilldelas den spelare som varit bäst på plan och ett 
föredöme på och utanför plan under säsongen. 

- Årets överraskning. Tilldelas en ung spelare som under året har tagit plats i laget 
och spelat en stor del av matcherna. 

- Årets lagspelare. Tilldelas den spelare som har haft störst betydelse i spelar 
gruppen för att skapa bra stämning och sammanhållning i truppen. 

- Årets skyttedrottning/kung. Tilldelas den spelare som gjort flest mål i 
representationslagens seriematcher och eventuella kvalmatcher. 

Spelare i herr- och damlaget (Utdelas vid årsmötet) 

- Föreningens märke. Tilldelas spelare som deltagit i 100 serie- och kvalmatcher med 
representationslaget. 

- Föreningens standar. Tilldelas spelare som deltagit i 200 serie- och kvalmatcher 
med representationslaget. 

Pontus Segerströms minne (Utdelas på årsmötet) 

Tilldelas en spelare i F19 eller P19 som under året varit bäst på planen samt ett 
föredöme för andra både på och utanför planen. 

Ledare (Utdelas på årsmötet) 

Tilldelas ledare/funktionärer/anställda som varit föreningen trogen under ett visst antal 
år. 

- Föreningens diplom – 10 års arbete 
- Föreningens märke – 15 års arbete 
- Föreningens standar – 25 års arbete 
- Föreningens plakett – 50 års arbete 

Ledare (Utdelas på årsmötet) 

- Allan G. Carlssons Hederspris. Tilldelas en ledare som under ett flertal år varit ett 
föredöme som ledare och BP-ambassadör. 

- Hederspris till minne av Allan Dahlberg. Tilldelas en ledare inom bas-verksamheten 
som under ett flertal år arbetat lojalt och i det tysta. 

Hall of Fame, spelare och ledare (Utdelas på Grimsta IP i samband med match) 

Kriterier: 

- Betydande insatser för BP. Som spelare på hög sportslig nivå (i BP eller annan 
förening). 

- Som spelare minst 2 års spel i A-laget eller 4 år på ungdomssidan. 
- Spelare skall ha avslutat sin karriär, men ledaren kan fortfarande vara aktiv. 
- Personen kan också skapa intresse, uppmärksamhet och kännedom om BP. 
- En fördel är lång karriär i BP eller om personen varit god ambassadör för BP. 
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