
Rösta fram Uddevallas bästa idrottsprestation!
De nominerade till Folkets Pris är...

IFK Uddevalla,  
futsal

Har genom sitt SM-guld 
2017 bidragit stort till att 
Uddevalla blivit ett starkt 
futsalfäste i Sverige. Har 
tillhört toppen i Sverige 

i flera år och har flera 
landslagsspelare i laget.

1.

Felix Beckeman,
mountainbike

Har länge tillhört världseliten 
i mountainbikedisciplinen 4X. 

Han krönte sin karriär med 
ett VM-guld 2017 – den första 

svenska världsmästaren i 
mountainbike någonsin på 

herrsidan.

2.

Meraf Bahta,  
fridrott

Tillhör världseliten och satte 
två svenska rekord under 2017 
på 10 000 m: 31.13,06 och 10 
km landsväg: 31,44. Blev nia 
i VM-finalen på 1500 meter 
i London. Svenskt rekord på 

3000m och EM-silver i terräng.

3.

Linn Nilsson,
fridrott

Tog SM-guld på 5000 meter 
och lagguld i SM i terräng 

med Hälle IF. Nationellt sett 
en av de bästa medel- och 

långdistanslöparna.

4.

Jesper Svensson, 
swimrun

Förre uddevallasimmaren 
blev världsmästare i swimrun 

tillsammans med Daniel 
Hansson från Strömstad. 
Satsar nu på swimrun och 

triathlon där han utgår från 
Stockholm.

5.

Uddevalla Idrottsgala 15 mars 2018 
arrangeras av Uddevalla Näringsliv 
för att skapa en aktivitet med fokus på näringsliv och idrott. 
Syftet är att synliggöra idrottsprestationerna såväl som att 
uppmärksamma idrott och ungdomsverksamhet.

Frågor
Kontakta Uddevalla Näringsliv, Alexander Rahm 
0720-068492, alexander.rahm@uddevallanaringsliv.se

Rösta på din favorit via vår hemsida 
eller skicka ett SMS till nr 72550
Röstning web: www.uddevallanaringsliv.se  
Röstning sms: skicka ett SMS till nr 72550  
skriv följande text som meddelande: uaidrottsgala rosta xx
Ex: uaidrottsgala rosta 1 (för kandidat nr 1), uaidrottsgala rosta 2 (för kandiat nr 2) osv
Att rösta kostar som ett vanligt SMS.

Röstningen avslutas på webben kl 24.00 180314.
SMS röstningen pågår även en bit in på idrottsgalan.
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