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Fjordager Erhvervsklub hædrer
Årets FIF’er Inga Løkke

Af Helge Pasfall, Fjordager Erhvervsklub

Det er blevet en tradition at Fjordager Erhvervsklub deltager i Fjordager Idrætsforenings Leder
og Medhjælperfest.
Det er vi rigtig glade for, fordi vi på samme måde som Fjordager Idrætsforening, bidrager til at
gøre Fjordager området til et aktivt og attraktivt område, for såvel fritidsaktiviteter som for erhvervslivet.
Vi deltager også fordi vi gerne vil hædre en person, som for Fjordager Idrætsforening har ydet
en helt særlig indsats, til glæde og gavn for børn, unge og seniorer i Fjordager området.
Hædersbevisningen ”Årets Fiﬀer” er uddelt for tredje gang.
Helt fortjent blev det Inga Løkke der blev ”Årets Fiﬀer”.
Inga Løkke er meget alsidig med idrætslige og menneskelige egenskaber på et højt niveau.
Inga Løkke er meget vellidt, og en person med store sociale egenskaber, og med en menneskelig udstråling der spreder smil og godt humør, og som er meget hjælpsom og arbejdsom.
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fortsættes næste side

fortsat fra forrige side

Inga Løkke er et forbillede for alle i lokalområdet, og en person der til fulde har forstået
hvad et frivilligt, folkeligt og fælles forpligtigende foreningsliv er.
Inga Løkke har været med i Fjordager Idrætsforening i mange år. Først som gymnast på
eliteholdet, senere som instruktør på skigymnastikholdet. Senere blev det til bestyrelsesarbejde i gymnastikafdelingen.
Inga Løkke har også optrådt på scenen som både danser og sanger ved festerne i Fjordager Idrætsforening.

På billedet ses Årets FIF’er Inga Løkke, flankeret af hovedformand, Louise Elkrog og Fjordager Erhvervsklubs
næstformand, Frede Kruse.

I dag har Inga Løkke kastet sig over Linedance, både som instruktør og som kasserer. Men
ikke nok med det; Der er også blevet tid og lyst til at være instruktør i Motionscentret, og til
at deltage i Aktive Seniores aktiviteter.
Inga Løkke er et samlingspunkt i Fjordager Idrætsforening, og er, udover det allerede
nævnte, også involveret i HCA Marathon, serveringsopgaver ved gallafester, indsamler af
bankogevinster ved uddannelsesfondens bankospil og meget andet.
Alle disse opgaver bliver løst med et smil og med glæde af en person med et stort hjerte,
og med et stort menneskeligt overskud.

Årets FIF’er 2015: Leif Nygaard
Årets FIF’er 2014: Anette Ramsland
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AL Bank Årets Leder
Idrætsforeninger er dybt afhængige af ildsjæle
og frivillige, som udviser et særligt engagement
og drive.
Disse personer er kernen – og omdrejningspunktet – i enhver velfungerende forening, og
er helt nødvendige for at få tingene til at gå op i
en højere enhed.
De yder et kæmpestort og generøst arbejde til
fællesskabets bedste, og er en daglig inspiration og rollemodel for foreningernes øvrige
frivillige. Årets Leder er netop sådan en person:

Heine Krogh Jørgensen
Ungdomsformand, Fodbold
Betty Kirkegaard Bjerg, Al Bank overrækker her pokal,
blomster og gave fra AL Bank til Årets Leder

•
•
•
•
•
•

Årets leder er netop sådan en person
Årets Leder går til sine opgaver med en ﬂot entusiasme, stort engagement og er et stort
aktiv organisatorisk
Årets Leder arbejder for at skabe værdi og bedre struktur for andre i hverdagen
Årets Leder er et rigtigt foreningsmenneske
Årets Leder løser altid sine opgaver med et smil, godt humør og stor ansvarlighed
Den eneste svaghed Årets Leder er i besiddelse af er – at han aldrig siger nej til at give
en hånd med

Heine er et rigtigt foreningsmenneske, der ikke
kun bruger tid på de områder, hvor han selv
”får et udbytte”, men han bruger i højere grad
timer på områder, som kommer rigtig mange af
fodboldafdelingens medlemmer til gode.
Han løser altid opgaver med et smil, godt
humør og stor ansvarlighed, og det uanset om
opgaven er den daglige træning, koordinering
af kørsel, tøjvask, at arrangere et stævne eller
sidde i et langt bestyrelsesmøde.
Alt det arbejde Heine laver, inspirerer også
andre til at yde mere, og vi er sikker på, at der
er mange, der føler det på samme måde.
Han har et smittende humør, som er med til at
gøre både fodbolddrenge og andre omkring
ham i godt humør, når vi møder ham i klubben.
Heine Krogh Jørgensen er blandt meget andet ungdomsformand og bestyrelsesmedlem i Fjordager Fodbold
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AL Bank Årets B&E pokal
Pokalen kan tildeles personer eller hold i og omkring Fjordager, som har udvist særlige egenskaber i form af godt kammeratskab, inspirerende
indsats eller gode præstationer, fremragende
lederskab til gavn for idræts- og fritidsaktiviteter i
området.
AL Bank – Årets B&E Pokal er:

Anette Jæger
Gymnastikafdelingen
•
•
Betty Kirkegaard Bjerg, Al Bank overrækker her pokal,
blomster og gave fra AL Bank til Årets B&E, Anette Jæger

•
•

Hun har haft mange forskellige holdtyper,
•
mange forskellige aldersgrupper og på mange
forskellige ugedage.

En person som har været med i Fjordager i
snart mange år
En person som er ansvarsfuld, rar og imødekommende
En person som er positiv og altid i godt humør
En person som har ydet en kæmpe indsats for
sin afdeling
En sand ildsjæl

Der har næsten været alt fra puslinge og pigehold, sjippende gymnaster til at være med til at
starte zumba-bølgen op her i foreningen.
Anette har lagt megen tid og energi i træningen, hvor jeg hører, at dans og rytme er nogen
af dine spidskompetencer.
Hun får også tid til selv at være aktiv på
opvisningshold og har også være på DGI’s
udvalgte.
En energisk og ﬂot gymnast.
Gymnastikafdelingen går aldrig forgæves til
Anette.
Hun hjælper med mange forskellige opgaver
og de bliver løst på bedste vis.
Vi håber alle, at Anette stadig i mange år fremover vil bidrage med sin ekspertise og et super
aktivt liv som leder og instruktør.

Anette har været instruktør i gymnastik siden 1981
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