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Se de 5 finalister til Hverdagmesterskabet og stem på din favorit 

Om få dage kåres hele Danmarks Hverdagsmester 2010, og du kan være med til at bestemme, hvem der skal have 

tildelt den ærefulde titel. Se de 5 finalister og stem på din favorit på www.hverdagsmesterskabet.dk  

 

Fem hverdagshelte 

De fem finalister er ligesom flere hundrede andre ledere og medarbejdere i regioner og kommuner indstillet til 

Hverdagsmesterskabet af deres kollegaer. Hverdagsmesteren kåres af dommerpanelet sammen med de 5.500 

deltagere på messen "Grib hverdagen" i Bella Center. Men allerede fra i dag kan du være med til at bestemme, hvem 

der skal have æren på www.hverdagsmesterskabet.dk. 

'Fælles for finalisterne er, at de ligesom hundrede tusinder andre ansatte i kommuner og regioner "bare passer deres 

arbejde". Og lidt til, for finalisterne er sammen med flere hundrede andre blevet indstillet til Hverdagsmesterskabet af 

deres egne kolleger'. Tidligere indenrigsminister og borgmester Thorkild Simonsen, der sidder med i dommerpanelet. 

Send en sms 

Send din sms-stemme til den finalist, som du mener, skal være årets Hverdagsmester. På 
www.hverdagsmesterskabet.dk kan du se film om de fem finalister og høre kollegaernes begrundelser for, at netop de 
fortjener titlen. De fem finalister er: 

Peter Veistrup, afdelingsleder i Familierådgivningen i Vordingborg 
 
Marianne Gaardsøe, leder på plejehjemmet Drachmannshave i Aalborg  
 
Srdjan Popovic, SSP opsøgende gademedarbejder i Vejle 
 
Jørgen Jepsen, apoteksportør i Viborg 
 
Birgit Homaa, Sygeplejerske på Nyremedicinsk afdeling Aalborg Sygehus  
_______________________________________________________________________________________ 

Fakta om Hverdagsmesterskabet 

         Bag Hverdagsmesterskabet står Det Personalepolitiske Forum, Sundhedskartellet, KTO, Danske Regioner og 

KL, PUF, Væksthus for Ledelse og Personaleweb. 

         Dommerpanelet består af tidligere indenrigsminister og borgmester Thorkild Simonsen, filminstruktør Lone 

Scherfig, leder af FCK´s talentudvikling Sune Smith-Nielsen, borgmester og formand for Det Personalepolitiske 

Forum Michael Ziegler, næstformand i Det Personalepolitiske Forum Dennis Kristensen, regionsrådsformand 

Region Sjælland Kristian Ebbensgaard, formand i Sundhedskartellet Grete Christensen og direktør i Dacapo 

Lone Thellesen. 

Yderligere oplysninger: Kontakt pressansvarlig Christina Faurby 20 77 30 65. Læs interview med dommere og finalister 

på www.gribhverdagen.nu og se små film med finalisterne og deres kollegaer på www.hverdagsmesterskabet.dk  
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