
Hockeyspelaren Ida Karlsson och 
simtränaren Nilea Ahlström 
uppmärksammas med stipendium 
Krylbo Lions har utsett årets mottagare av ungdomsstipendiet och 
ungdomsledarstipendiet. 

Hockeyspelaren Ida Karlsson (Avesta BK och Leksands IF) får ungdomsstipendiet 
och ungdomsledarstipendiet går till Nilea Ahlström, Avesta Simsällskap. 
 
Traditionsenligt brukar Krylbo Lions uppmärksamma årets stipendiater i samband med 
Valborgsfirandet Våryran på Krylbo IP. Eftersom våryran nu ställs in, så har stipendiaterna 
redan utsetts. 
Mottagare av ungdomsstipendiet är hockeyspelaren Ida Karlsson, 15. Hon har fostrats i 
Skogsbo SK, precis som bland andra Nicklas Lidstöm och Maja Nylén Persson, två andra 
backar som tidigare också har tilldelats ungdomsstipendiet. 
Den senaste säsongen var Ida Karlsson med och vann TV-pucken. Hon utsågs även till 
turneringens mest värdefulla spelare och hann även med att göra SDHL-debut med 
Leksands IF. Karlsson har under säsongen även representerat Sverige i såväl ungdoms-OS 
som i U18-VM. 
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Motivering till ungdomsstipendiet: Årets stipendiat har visat synnerligen stor talang för sin 
idrott och arbetat målmedvetet med stor framgång för att uppnå sina mål. En lagidrottare av 
hög rang som ser sin viktiga roll för sig själv men likväl för sina medspelare. Denna visar 
även värdig respekt för sin motspelare i syfte att idrott skall vara roligt. Med sinne för 
målmedvetenhet – envishet – respekt har hon fått den framgång hon förtjänar. 



Nilea Ahlström heter årets mottagare av ungdomsledarstipendiet. Hon har, förutom sin egen 
träning, även tagit ett stort ansvar för en av Avesta simsällskaps träningsgrupper. Under 
säsongen tillbringar hon omkring åtta timmar vid och i bassängen i Metropoolen i Avesta. 
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Motivering till ungdomsledarstipendiet: Årets stipendiat har visat stor talang och passion 
för sin idrott och sitt ledarskap. Arbetat med lugnt och moget ansvarstagande sätt för sin 
unga ålder. Med sitt tydliga sätt att förklara och lära ut de olika simsätten för sin unga 
träningsgrupp är hon en enorm tillgång till föreningen. Hon är väldigt omtyckt bland barnen 
och en en god förebild för många som inte kan bestämma om deras idol är Sarah Sjöström 
eller Nilea Ahlström. 
 


