Vinnere av Barnas og ungdommens Kulturpris i Kongsvinger Kommune
År

Navn på vinner:

2002 Hokåsen
ungdomsklubb

2003 Ingen utdeling
2004 Aurora Records
2005 Holt
ungdomsskole
2006 Kil Fotball v/ Dag
Håkon Mo og
Bente Engen

2007 Laila Bogstad
2008 Tor Inge With

2009 Jessica Sandvold
v/JUMP

2010 Ikke utdelt
2011 Ungdomsarrangør
ene i Kongsvinger

2012 Niyan Omer og

Begrunnelse:
Hokåsen ungdomsklubb , akkurat fylt 5 år, har jevnlig diskotek for
ungdom fra Hokåsen, Roverud, Lunderseter, Brandval og
Kongsvinger. Bygd gapahuk ved Åfloen, setter opp naturstier hver
påske og arrangerer dansekurs, DJ-kurs og sminkekurs.
Lokal konsert- og festivalarrangør basert på frivillig innsats som satser
på ungdommens mulighet til å utøve/hør musikk
Mangeårig satsning på kvalitetsoppsetning med ungdom med stor
evne til fornyelse og bredde – repertoir fra Ibsen til Elvis. Til stor
inspirasjon for mange unge og flere andre skoler i kommunen.
Har i år lagt ned en kjempeinnsats for veldig mange barn og unge i
Kongsvinger. De har hatt ansvar for løkkefotballen i klubben og gjør
en uvurderlig jobb for mange barn. Organiserer serier, avslutningscup,
julecup i storhallen, landslagsturer til Oslo, dugnadsfordeling osv. De
legger ned mye ressurser for at barn og unge i Kongsvinger skal
kunne spille og ha glede av fotball.
Vært aktiv i Kongsvingers kulturmiljø i en årrekke – som ungdomsleder
i Kongsvinger Jeger og fiskeforening i 10 år.
Tor Inge er en enorm støtte for virksomheten på Vennersberg
Grendehus, sommerskolen og natteravnene. Han har det meste av
ansvaret knyttet til grendehuset og han stiller opp for ungdommene
som er brukere av huset uansett . De er veldig glad i ham og derfor
fortjener han å vinne denne prisen.. Det er etter hvert mange som
kjenner betydningen av det forebyggende arbeidet han gjør for
ungdommer i denne kommunen.
JUMP har vært med på å gi danseglede til barn og ungdom i
Kongsvinger. JUMP gir tilbud hele uka i ulike danseformer.
JUMP har en del egne arrangementer og deltar ofte som innslag i
andre kulturarrangement.
Det har vært et løft for kulturtilbudet i Kongsvinger. JUMP bidrar til
fysisk aktivitet for barn og unge.
Et bra alternativ for barn og unge.
De har stor variasjon i aktivitetene.
Aktivitetene er åpne for alle barn og ungdom i Kongsvinger og i
distriktet
Aktiviteten er planlagt og organisert av ungdommen selv, med noe
veiledning fra
voksne støttespillere. Ungdommen bruker sin fritid og engasjement for
å gi barn
og ungdom i Kongsvinger et mangfold av aktiviteter.
I forbindelse med Byfesten 2011 hvor Ungdomsarrangørene var aktivt
involvert,
fikk lokale unge artister til å opptre i forkant av Madcon konserten og
det var
arrangert kunstutstilling for unge kunstnere.
Samarbeider tett med Elevarrangørene i Kongsvinger og regionen
Ungdomsarrangørenes aktiviteter har virket positivt og stimulerende
inn på barne
og ungdomskulturen i Kongsvinger.
Aktivitetene i Ularm er åpne for alle ungdommer i Kongsvinger og i distriktet.

Martin Høgberget

2013 Kongsvinger
folkebibliotek

2014 Anne-Line Kamøy

2015 Tone Fredheim

Ularm er en god arena hvor ungdom kan utfordre sin kreativitet og lære
nye ferdigheter.
De har stor variasjon i aktivitetene på Ularm.
Aktiviteten i Ularm er planlagt og organisert av ungdommen selv.
Ungdommen bruker sin fritid og engasjement for å gi ungdom i Kongsvinger
et mangfold av aktivitet på sommeren.
Ularms aktiviteter har virket positivt og stimulerende inn på barne – og
ungdomskulturen i Kongsvinger
Mange av Ularms deltagere samt Niyan Omer og Martin Høgberget er
aktive bidragsytere til UKM.
Niyan Omer og Martin Høgberget er selv ungdommer. De er gode
rollemodeller for andre ungdommer i Kongsvinger og distriktet. De viser at
det er mulig for ungdommen selv å skape aktivitet i egen kommune
”Kongsvinger bibliotek gjør en verdifull innsats innen barne- og
ungdomskulturen i kommunen og virker positivt og stimulerende inn på
barne- og ungdomskulturen i kommunen Kongsvinger bibliotek har blitt og er
en flott møteplass for alle i Kongsvinger og distriktet, og fortjener virkelig en
påskjønnelse for jobben de gjør, for innbyggerne. Møteplass og lavterskel
arena for innbyggerne på tvers av alder, utdanning, sosial- og etnisk
bakgrunn. Tilbud og tjenester er til rådighet for alle. Gratis utlån av ulike
medier som; bøker, lydbøker, tegneserier, dataspill, filmer, språkkurs,
tidsskrifter og aviser. Biblioteket i dag er mye mer en det å låne bøker. De
har stor variasjon i aktivitetene på biblioteket.
Hun er involvert i det meste som skjer for ungdommen i Kongsvinger. Stiller
opp med faglig dyktighet, smittende humør og sier aldri nei til noe som hører
ungdomskulturen til. Hun er den drivende kraften for Scene U og vier store
deler av sin tid til dette arbeidet. Uten henne hadde vi vært mange
arrangementer og tilbud til barn og unge fattigere.
Hun har gjennom mange år vært særdeles aktiv på flere felt der barn og unge får
aktivitetstilbud, dette gjelder bl.a:
Primus motor for teateroppsetningene på Holt ungdomsskole det siste tiåret, et
arbeid som krever at det legges ned langt flere timer enn de hun har til rådighet
gjennom jobben som lærer på Holt.
Aktiv bidragsyter til flere arrangement for ungdom på SceneU
Har vært leder av Puttaras venner
Arrangerer årlig studietur til Frankrike for interesserte 10.klassinger fra alle
Ungdomsskolene i Kongsvinger samt Sør Odal og Eidskog. I det hele tatt et
positivt menneske som har vanskelig for å si nei. .”

2016 Brødrene Andre og
Kim Fredriksen

2017 Speidern i
Kongsvinger
v/Oddvar og Hege
Mastad, Geir og
Linda Christensen

Sitat forslagsstiller;» Speidern er et veldig nyttig og bra tiltak. Barn lærer å greie
seg selv, i mange situasjoner.De blir glad i utfoldelse i natur/uteliv."En gang
speider - alltid speider".Interessen føres videre i familier. Det ser vi også blant
instruktørene.De arrangerer samlinger med overnatting. Samarbeid med andre
grupper, ofte i Puttara.Samarbeid mellom barn/ungdom/voksne.Flott tiltak, også
for de som ikke driver idrett. Jeg har ikke noen personlig erfaring fra
Speidern.Har alltid sett på det som tilbud vel så bra som idrett.Har ikke noen
faktaopplysninger for øvrig. » Sitat slutt

2018 Krister
Skadsdammen

2019 Kongsvinger
Danseklubb ved Ida
Craig

Sitat forslagsstiller; «Krister har gjennom en årrekke vært en tålmodig og
kunnskapsrik lærer for ungdommene, og går aldri av veien for å hjelpe dem, verken
sent eller tidlig. Her er en mann som har bestemt seg for å bidra til at barn- og unge
lærer musikk og kultur, og han evner å prioritere ungdommene uten å sette seg selv
i sentrum. Krister gir trygghet og kunnskap, enten det er på kulturskolen, på
ungdomsklubben eller via andre arenaer. Som en ettertrakter musiker på høyt nivå
har han mye å bidra med, men han klarer alltid å legge seg på riktig nivå for
ungdommene, og ikke minst har han et genuint engasjement som er gull verdt.

«Vi nominerer Ida Craig, Kongsvinger Danseklubb Victory Dance til Barnas og
ungdommens Kulturpris! Ida er for oss og mange flere en flott trener, mentor
og venn! Dama har et hjerte av gull og legger ned enormt mye tid og
engasjement i klubben og den enkelte danser.
Kongsvinger Danseklubb Victory Dance med Ida i spissen har vært med på å gi
danseglede uansett hvilke forutsetninger og mål den enkelte har.
Danseklubben Victory Dance gir tilbud hele uka i ulike danseformer. Ida er
ansatt i klubben som daglig og sportslig leder, men for oss er hun veldig mye
mer enn det! Hun er involvert i det meste som skjer for danserne, spesielt de på
konkurransepartiet. Hun legger ned enormt mye tid og engasjement, stiller opp
med faglig dyktighet, veiledning og støttende oppmuntring. I våre øyne er hun
den drivende kraften for klubben.
Ida er genuint interessert i den enkelte danser, suksessfaktoren er vel alle de
gode internasjonale og nasjonale resultater som flere av klubbens dansere kan
skilte med.»

