
Glade prismodtagere på Rudersdal Idrætsråds Repræsentantskabsmøde 

 

Vindere af Rudersdal Idrætsråds og Rudersdal Avis – Idrætsinitiativpris 2019/20 – Peter Adolph og Jannik 

Hansson fra Furesø Golfklub – sammen med Idrætsrådets formand Lars 

Engelberth.

 

Finalist i ”Idrætsinitativprisen” Ingerliss Schultz som har stiftet ”projekt  fodbold for kvinder +60” fik 

blomster og glaskunst af Vedbæk-kunstneren Anne Wedell-Wedellsborg for sit initiativ af Lars Engelberth, 

formand for Rudersdal Idrætsråd.  



 

 

Jessica Panke Wagner og Karen Bonnesen fra Holte Volley, var finalister i kampen om ”Idrætsinitiativprisen” 

for deres initiativ om at fastholde unge i volleysporten. Det handler om fællesspisning, løbetræning med 

søskende og i det hele taget fokus på det som sker udenfor volleybanen. Også her var der blomster og 

glaskunst fra formanden for Rudersdal Idrætsråd, Lars Engelberth. 

Årets idrætsleder 2019 i Rudersdal – Brian Sonne Steffensen – Holte/Rudersdal Håndbold. 

 



Årets idrætsleder blev Brian Sonne Steffensen fra håndbold i Holte/Rudersdal. 

I motiveringen lød det bl.a.: 

Brian Steffensen meldte sig ind i vores klub Holte IF som seniorspiller i august 2003. Allerede efter en 

måned meldte han sig som hjælpetræner. Brian har trænet i perioden frem til i dag stort set alle 

drengeungdomshold i klubben. 

Ud over Brians trænerjob har han spillet nogle få kampe på Holte’s 1. hold for herrer i 2.divison, men spiller 

nu mest Old Boys holdet. 

Brian var initiativtageren til at etablere Rudersdal Håndbold, der er fælleshold for klubberne Birkerød HK 

ogHolte IF for U14, U16 og U18 spillere, hvilket har været en stor succes siden starten i maj måned 2012. 

Her forsøger man at fastholde så mange unge (i de svære årgange) til at spille håndbold så længe som 

muligt, og der skal være plads til både elite og bredde. 

Brian har gennem årene ligeledes været initiativtager til at arrangere sommerture til bl.a Holland, England, 

Island og Teramo i Italien, hvor han hvert år bruger en uge af sin sommerferie. 

Endelig har Brian været en af ophavspersonerne til at etablere Rudersdal Cup, der første gang fandt sted 

i2014, og siden hen har fundet sted i september måned hvert år. Også i 2020 vil der blive en Rudersdal Cup 

med 110-120 hold og ca. 1200 deltagere, hvoraf de 600 overnatter. Her er Brian fortsat ved roret. 

Brian er ikke blot træner for sine hold. Han er også en rigtig god kammerat med mange af drengene og 

pigerne, og de ved, at de altid kan komme til Brian og få en god snak, om det så drejer sig om 

forældre,skole, håndbold eller piger/drenge. 

Han laver et utal af sociale arrangementer med sine hold og også for hele ungdomsafdelingen. Det kan 

være til håndboldligakampe, Superligakampe, svømmehalsbesøg, biografture eller arrangere 

træningslejreog/eller hyggefester for spillerne. 

Man får aldrig nej, når man spørger Brian om hjælp. Hvis han har mulighed for det, vil han gerne hjælpe 

til,og der er ingen opgave, der er for lille til Brian. 

Brian ånder og lever for sin sport og har været en helt uundværlig person i Holte IF’s klubarbejde i de 

sidste15 år og de sidste 8 år i Rudersdal Håndbold. Brian er en rigtig ildsjæl for sin sport. De personer, der 

desværre er for få af. 

Vi mener derfor, at Brian til fulde fortjener at modtage Årets Idrætslederpris. Hvilket bestyrelsen i 

Rudersdal Idrætsråd til fulde tilslutter sig og anerkender…. 


