
ORDFØRER 
  

 
 
Kjære idrettslagsleder! 
 
Godt nytt år!  
 
Det er snart klart for å feire Kristiansand og omegns mange dyktige idrettsutøvere på høyt 
nivå med nytt Stjernetreff. Topp og bredde er i 2007 omtrent på høyde som i rekordåret i 
2006 i Kristiansand og omegn. Det er gledelig. Jeg ønsker alle idrettsglade innbyggere i 
regionen velkommen til idrettsgallaen  
 
Stjernetreff i Gimlehallen fredag 1. februar kl 19.00 – 21.00.  
 
Som ordfører i Kristiansand, og på vegne av alle ordførerne i Knutepunkt Sørlandet 
(Vennesla, Søgne, Songdalen, Iveland, Birkenes, Lillesand) er jeg stolt av prestasjonene 
idrettsstjernene våre Nila Håkedal, Andreas Thorkildsen, Timo Klami, Ida Marcussen, 
Kartrine Lunde Haraldsen, Kristoffer Hæstad, Steinar Ege m. flere står for.  
 
Disse og mange flere får sin velfortjente heder og ære. Prisutdelinger og fest – det er det 
Stjernetreff dreier seg om. Det skal deles ut hele syv priser i tillegg til Kristiansands 
idrettsråds stipendier.   
 

• Årets idrettsstjerne 2007  
• Årets stjerneskudd 2007  
• Årets ildsjel 2007 
• Årets seniorstjerne 2007  
• Årets juniorstjerne 2007 
• Årets idrettsklubb 2007 
• Årets forbilde 2007 

 
 
Det er mange nye priser i år og vi trenger innspill til kandidater både til Årets idrettsklubb 
og Årets ildsjel.  
 
Det er mange kubber som driver et godt og målrettet arbeid. Noen har mange medlemmer 
og kanskje et ekstra stort sosialt engasjement med for eksempel vennskapsklubb i andre 
deler av verden. Uten aktive og gode lokale idrettsklubber ble det lite av både breddeidrett og 
eliteidrett. Det faktum at den lokale idrettsklubben har stor verdi for både god oppvekst og for 
å sikre idrettslig rekruttering og utvikling, vil Stjernetreff i år dele ut prisen Årets idrettsklubb.  
 
Det er satt opp følgende kriterier for at en klubb kan komme i betraktning: 
 
Prisen kan gå til en klubb som gjennom sin virksomhet 
  

1. har vist ekstraordinære resultater (bredde eller elite) eller på annen måte har gjort seg 
positivt bemerket.  

2. er en foregangsklubb og har stor betydning i nærmiljøet  



3. har et godt sosialt engasjement lokalt og/eller internasjonalt  
 
Og hva var vel klubbene uten ildsjelene og det frivillige arbeidet og engasjementet som år 
etter år legges ned i idretten. Det er mange ildsjeler på Agder, ikke minst innen for 
idrettslivet.  
 
Kriteriene for at en ildsjel skal være kandidat til Stjernetreff pris i samarbeid med Otera, er at 
vedkommende har en lang innsats bak seg som medarbeider, praktisk hjelper, alt-mulig-
kvinne eller mann, tillitsvalgt eller trener. For å nå fram i konkurransen må klubben 
dokumentere vedkommendes engasjements varighet og store verdi for klubben og 
lokalmiljøet. Se full oversikt over alle prisene på  www.kristiansand.kommune.no .  
Jeg vil sterkt oppfordre deg og ditt idrettslag til å sende inn forslag på kandidater til de to 
prisene på min e-postadresse: ordforer@kristiansand.kommune.no 
 
 
Til slutt minner jeg om at det i år blir det inngangspenger for å være med på Stjernetreff – kr 
50 for vokse og 20 for barn. Billettinntektene går i sin helhet til Strømmestiftelsen og Start 
Life Supports fotballbaneprosjekt for gatebarn i Mbale i Uganda. 
 
Jeg tror ikke det vil være noe hinder for at folk går mann av huse til Stjernetreff. Snarere vil 
det styrke det saken at når vi feirer idretten i rike Norge, så kan vi samtidig støtte livgivende 
virksomhet i sørlige deler av verden. Altså dobbel grunn til å komme på Stjernetreff. Følg 
med i annonser i dagspressen og www.stjernetreff.no for mer informasjon. 
 
Jeg håper dere sprer dette godt i egne rekker og at så mange som mulig setter av denne 
fredagskvelden til Stjernetreff i Gimlehallen! 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
 

 
 
 
 

 
Per Sigurd Sørensen 
Ordfører i Kristiansand 
 
…på vegne av ordførerne Thorild Bransdal (Vennesla), Arne Thomassen (Lillesand), Johnny 
Greibesland (Songdalen), Ole Magne Omdal (Iveland), Harald Vestøl (Birkenes) og Solveig 
K. Larsen (Søgne) 
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