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Tre priser i tre kategorier
Kulturpriset, Årets idrottsledare och Årets stjärnskott delades ut
Misterhult Marka-
ryds Älgsafari var i år 
platsen för utdelning-
en av utmärkelserna 
Kulturpriset och Årets 
idrottsledare. Dess-
utom utdelades den 
nya utmärkelsen Årets 
stjärnskott. 
Som Smålänningen tidi-
gare skrivit heter kultur-
pristagaren i Markaryds 
kommun, Tobias Broström 
och Årets idrottsledare, 
Martin Davidsson och An-
dreas Isaksson. Men det 
som hemlighölls fram till 
onsdagens utdelning var 
utmärkelsen Årets stjärn-
skott som gick till vatten-
skidåkaren Tim Törnqvist, 
från VSK Svanen i Ströms-
näsbruk. Kulturpristaga-
ren fick sitt pris först.

Stort kontaktnät
– Musik i Tagaborg starta-
des på initiativ av Tobias 
Broström och drivs, för-
utom av Tobias, av hans 
fru och föräldrar. Tobias 
har sina rötter i just Norra 
Haghult där hans pappa 
hade sin uppväxt. Tobias 
Broström jobbar regelbun-
det med både svenska och 
utländska orkestrar med 
beställningsverk. Genom 
sitt yrke har han ett stort 
kontaktnät med framstå-
ende solister och kam-
marmusiker, läste ordfö-
randen i utbildnings- och 
kulturnämnden, Maria 
Svensson Lundin (KD) ur 
motiveringen.  

Det var hösten 2014 som 
gården i Haghult köptes 
och målet var redan då att 
bygga om ladan för kon-
sertverksamhet. Under 
sommaren 2017 hördes de 
första tonerna därifrån. 
Visionen var att bygga upp 
en musikscen av nationellt 
intresse men också en mö-
tesplats för de boende i och 
kring Markaryd. Detta har 
Tobias Broström lyckas att 
förverkliga.

Toppar aldrig
När det gällde Martin 
Davidsson och Andreas 

Isaksson, som under sju 
år tränat Hinneryds IF:s 
pojklag, så läste Maria 
Svensson Lundin (KD), 
också upp motiveringen. 
Några meningar löd:

 – De är tränarna som 
låter alla spela på alla po-
sitioner. De är tränarna 
som låter alla få precis lika 
mycket speltid, som aldrig 

toppar laget, som belönar 
hårt arbete och samtidigt 
låter alla vara med. Ge-
nom att inte göra skillnad 
visar de killarna att inget 
är större eller starkare än 
gemenskapen.   

Laget före jaget
Martin Davidssons och 
Andreas Isakssons filosofi 

är att laget i alla lägen går 
före jaget. 

För utan spelglädje och 
gemenskap, spelar vinster 
ingen roll.

 – Tusen tack för ert en-
gagemang för barnen, sa 
Maria Svensson Lundin då 
diplomen överlämnades.

– Det är jättekul att bli 
nominerade och få den 
här utmärkelsen och det 
var väldigt fina ord, säger 
Martin Davidsson efteråt.

För att lyckas som barn- 
och ungdomstränare inom 
fotbollen, förklarar de, så 
bör man vara rättvis och 
att se till att alla känner sig 
välkomna och att alla kän-
ner sig lika mycket värda. 

– Och att barnen utveck-
las i sin egen takt, tillägger 
Andreas Isaksson.

Första gången
Nyheten för i år var utmär-
kelsen Årets stjärnskott.

– Det är faktiskt så att för 
första gången någonsin, 
men inte den sista, så vill 
vi dela ut Årets stjärnskott, 
sa Maria Svensson Lundin. 

Tim Törnqvist är myck-
et välmeriterad inom sin 
sport, vattenskidåkning, 
och har till och med kva-
lificerat sig till Junior US 
Masters 2019. 

Han är just nu, berättade 
Maria Svensson Lundin, 
rankad som nummer ett i 

slalom och som nummer 
fem i hopp.

– Det stämmer bra, in-
tygade Tim Törnqvist och 
berättade sedan om sina 
tävlingar och vinster.

Bland annat var det om 
årets Junior-SM, där det 
blev ett antal medaljer. 
Dessutom berättade Törn-
qvist om de goda resulta-
ten i Junior VM i Spanien, 
där han slog sitt person-
bästa vilket räckte till en 
silvermedalj.  

Leif Lundström
0433-527503

leif.lundstrom@smalanningen.se

tim törnqvist är Årets stjärnskott och gratuleras av 
Maria Svensson Lundin och Tord Gustafsson. 

Andreas isaksson och Martin Davidsson får utmärkelsen 
Årets idrottsledare av Maria Svensson Lundin och kultur- 
och fritidschef Tord Gustafsson. 

tobias Broström blir Årets kulturpristagare i Markaryd. 
Utdelare är Maria Svensson Lundin och Tord Gustafsson. 

Martin Davidsson,  Andreas Isaksson, Tobias Broström och Tim Törnqvist fick priser av Markaryds kommun. Foto: LeiF Lundström

”Det är jättekul att bli nominerade och 
få den här utmärkelsen och det var väldigt 
fina ord.”

Martin DaviDsson


