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Gjerdrumsprisen 

Gjerdrumsprisen utdeles av Gjerdrum kommune og har som formål å stimulere til frivillig 

arbeid i kommunen. Prisen kan deles ut hvert år. 

 

Alle innbyggere og organisasjoner i Gjerdrum kommune kan sende inn skriftlig forslag på 

kandidater. Forslag sendes Gjerdrum kommune innen 1. mars hvert år. Foruten navn på 

kandidaten må det gis en god begrunnelse for forslaget. Det benyttes ikke eget 

søknadsskjema.  

 

Utvalg for kultursaker legger frem forslag til kommunestyret, som vedtar hvem den skal 

tildeles i april/mai. Gjerdrumsprisen deles ut i forbindelse med Gjerdrumsdagen og ordfører 

står for prisutdelingen. 

 

Prisvinner, som bor eller har sitt virke i Gjerdrum kommune, kan være en enkeltperson, 

gruppe av personer, institusjon, eller organisasjon som har vist/viser evne og vilje til å yte 

frivillig innsats utover det vanlige. 

 

Gjerdrumsprisen består av et kunstnerisk arbeid med skilt, eller annen passende 

påskjønnelse, samt diplom og blomst.  

 

Navnet på prisvinneren kunngjøres rett etter vedtak om tildeling i kommunestyret. Ordfører 

tar kontakt med prisvinner så fort som mulig etter vedtak er fattet.  

 

 

 

Unge utøveres kulturpris 

Formålet med kulturprisen er å gi barn og unge kulturutøvere mellom 15 og 25 år støtte til 

videre utvikling innenfor sitt kulturuttrykk. Prisen kan deles ut hvert år. 

 

Alle innbyggere og organisasjoner i Gjerdrum kommune kan sende inn skriftlig forslag på 

kandidater. Forslag sendes Gjerdrum kommune innen 1. mars hvert år. Foruten navn på 

kandidaten må det gis en god begrunnelse for forslaget. Det benyttes ikke eget 

søknadsskjema. 
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Utvalg for kultursaker legger frem forslag til kommunestyret, som vedtar hvem den skal 

tildeles i april/mai. Unge utøvers kulturpris deles ut i forbindelse med Gjerdrumsdagen og 

ordfører står for prisutdelingen. 

 

Ved tildeling skal følgende kriterier vektlegges: 

- prisen tildeles enkeltpersoner fra og med 15 år og til og med 25 år, som gjennom 

yrke eller fritid deltar aktivt i Gjerdrum kommunes kulturliv 

- Vedkommende må ha gjort seg bemerket innenfor sin kulturform, på en måte som 

har, eller kan få, betydning for Gjerdrum kommune 

- Det er viktig at utøver fremstår som et godt forbilde for andre 

 

Prisen er på 5.000 kroner, diplom og blomst.  

 

Navnet på prisvinneren kunngjøres rett etter vedtak om tildeling i kommunestyret. Ordfører 

tar kontakt med prisvinner så fort som mulig etter vedtak er fattet.  

 

 

 

Unge utøveres idrettspris 

Formålet med kulturprisen er å gi barn og unge idrettsutøvere mellom 15 og 25 år støtte til 

videre utvikling innenfor sin idrett. Prisen kan deles ut hvert år. 

 

Alle innbyggere og organisasjoner i Gjerdrum kommune kan sende inn skriftlig forslag på 

kandidater. Forslag sendes Gjerdrum kommune innen 1. mars hvert år. Foruten navn på 

kandidaten må det gis en god begrunnelse for forslaget. Det benyttes ikke eget 

søknadsskjema. 

 

Utvalg for kultursaker legger frem forslag til kommunestyret, som vedtar hvem den skal 

tildeles i april/mai. Unge utøvers idrettspris deles ut i forbindelse med Gjerdrumsdagen og 

ordfører står for prisutdelingen. 

 

Ved tildeling skal følgende kriterier vektlegges: 

- prisen tildeles enkeltpersoner fra og med 15 år og til og med 25 år, som gjennom 

yrke eller fritid deltar aktivt i Gjerdrum kommunes idrettsliv 

- Vedkommende må ha gjort seg bemerket innenfor sin idrettsgren, på en måte som 

har, eller kan få, betydning for Gjerdrum kommune 

- Det er viktig at utøver fremstår som et godt forbilde for andre 

 

Prisen er på 5.000 kroner, diplom og blomst.  

 

Navnet på prisvinneren kunngjøres rett etter vedtak om tildeling i kommunestyret. Ordfører 

tar kontakt med prisvinner så fort som mulig etter vedtak er fattet.  

 

 


