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De får Varbergs kommuns jämställdhetspris 2019 
 

Vi kan stolt meddela att mottagaren av Varbergs kommuns jämställdhetspris 
2019 är Varbergs Thaiboxningsklubb. 

 
Föreningen mottog priset i samband med jämställdhetskonferensen ”Halva 
kakan” som arrangerades på Folkets hus under torsdagen. Priset delades ut av 
Lena Språng, ordförande för kultur- och fritidsnämnden. 
 

På plats för att ta emot priset var ordföranden Per Bånghäll och Linnea Larsson, 

som är tränare i klubben. 

- Vi är väldigt glada att ta emot priset. Av alla priser föreningen fått är det här det 

roligaste. Detta är något vi har brunnit för länge, säger Per Bånghäll. 
 

Motiveringen lyder: 
” Varbergs Thaiboxningsklubb tilldelas priset för sitt strategiska arbete med 

jämställdhet. Föreningen arbetar målinriktat genom att bygga självkänsla, 

motverka machokultur, rikta arbete mot grupper som behöver stärkas samt ha 

lika många kvinnliga som manliga tränare, vilket har lett till att fler tjejer och 

kvinnor vågar prova sporten. Det engagerade och metodiska arbetet gör 

föreningen till ett föredöme och en inspirationskälla inom jämställdhetsarbetet i 

Varbergs kommun.” 
 

Om priset 
Jämställdhetspriset består dels av en prissumma på 15 000 kronor, dels 
av ett diplom. Kriterierna för priset är: 

• Bidrar till en hållbar jämställdhet mellan könen 

• Visar på nytänkande och/eller långsiktighet 

• Inspirerar andra till ett förbättrat jämställdhetsarbete 

• Engagemang och intresse i frågan 
 

Allmänheten har fått nominera, och juryn för priset har bestått av två 
representanter från kultur- och fritidsnämnden, en representant för näringslivs- 
och destinationskontoret samt en från Varbergs föreningsråd. 
 

För mer information, kontakta: 
Lena Språng, ordförande kultur- och fritidsnämnden:  
072-183 52 18, lena.sprang@varberg.se 

Per Bånghäll, ordförande, Varbergs Thaiboxningsklubb:  

0340-67 60 23, banghall.per@telia.com 

Linnéa Larsson, tränare Varbergs Thaiboxningsklubb: 

070-288 19 33, linnealarsson85@telia.com 
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