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Karolin Håkanssons minnesfond
Karolin var under många år en av Sveriges mest lovande pingisspelare på
ungdomssidan och deltog bland annat i ungdoms- OS. För oss som fick glädjen
att spela i samma lag som Karolin var det uppenbart att det som låg bakom
hennes framgångar var hennes passion för sporten, otroliga vilja att vinna och
aldrig sinande optimism. Hon var alltid den som kämpade hårdast på våra
träningar och vi andra fick vara glada om vi lyckades hålla jämna steg med
henne. Samtidigt som hon utmanade och utvecklade oss inom sporten var hon
också vår största glädjespridare. Hon hade alltid nära till skratt och bemötte alla
med samma positiva attityd. Karolin var väldigt mån om alla i sin omgivning och
man visste att man alltid kunde vända sig till henne. Hon var en mycket genuin
person, som alltid vågade vara sig själv och valde sina egna vägar.
När Karolin blev sjuk och tvingades ge upp pingisen, lyckades hon på ett otroligt
sätt behålla sinpositiva inställning och fortsätta att bidra till sporten. Hon
engagerade sig bland annat genom sitt arbete som domare.
Karolin gick hastigt bort 26 år gammal under en semesterresa.
Fondens syfte
För att hedra Karolin ska fonden stötta unga bordtennisspelande tjejer som visar
prov på vilja utöver det vanliga. Stipendiaterna ska ta sitt idrottande på allvar,
och pengarna ska användas till att förkovra sig inom bordtennis. Stipendiaterna
ska därmed antingen tävla på hög nationell nivå och/eller utmärka sig extremt
positivt med en god inställning till sin idrott.
Medel kan delas ut för deltagande i exempelvis internationella träningsutbyten,
läger, tävlingar eller annan aktivitet som vi godkänner.
I första hand ska stödet möjliggöra resor och aktiviteter som annars inte vore
möjliga för den enskilda.
Medel kan sökas upp till 10 000 :-.
Vem kan söka?
Medel kan sökas och delas ut till bordtennisspelande tjejer i Skåne tävlandes i
åldersklass F 11 till F 15. Medel kan sökas fram till att aktiv går över till
juniorklass.
Medel kan delas ut antingen till enskilda utövare eller till lag.
Medel kan sökas av aktiva inom bordtennisen i skåne som visar prov på en vilja
utöver det vanliga.
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Ansökningsförfarande
Kandidater kan ansöka själva eller bli nominerade av någon annan. Kravet är att
kandidaten är aktiv inom bortennisen.
Ansökningen eller nomineringen ska på ett tydligt sätt beskriva vad pengarna
ska användas till och på vilket sätt de kommer att bidra till kandidaten eller
kandidaternas utveckling.
Nomineringar skickas till karolinsminnesfond@gmail.com
Efter avslutad aktivitet ska kort beskrivning av aktiviteten lämnas in. På vilket
sätt nåddes de mål som fanns innan aktiviteten gjordes?
Nomineringar lämnas in till karolinsminnesfond@gmail.com senast den 5/3
2017. Stipendiet kommer inte delas ut om det saknas kandidater som uppfyller
förutsättningarna enligt ovan.
Urvalsprocess
Vem som äger rätt till fondmedel bestäms exklusivt av en grupp bestående av
initiativtagarna till fonden, representant från Karolins familj, representant från
IFK Lund samt Skånes Bordtennisförbund.
Gruppen förbehåller sig också rätten att besluta om storleken på beviljade
medel.
Beslutet kan ej överklagas.
Gruppen bakom stipendiet förbehåller sig rätten att inte dela ut medel årligen
om det inte bedöms finnas några kandidater som är lämpliga.
Bidrag
Bidrag mottages tacksamt till Nordea,
Clearingnummer: 4711,
Kontonummer: 1711161
Märk insättningen Karolins minne.
Vilka står bakom fonden?
Bakom fonden står Karolins lagkamrater från IFK Lund samt hennes dåvarande
tränare. Samtliga kommer också vara delaktiga i processen att välja ut
stipendiater.

