STATUTTER
for
NORGES SKIFORBUNDS HEDERSBEVISNINGER
(Godkjent i Skistyret, senest i møte 03.05.2012)

1. NORGES SKIFORBUNDS PLAKETT, GULLMEDALJE OG POKAL
Tildeling av Norges Skiforbunds hedersbevisninger avgjøres av en egen komite på 5
medlemmer: NSFs Hedersbevisningskomite. Skistyret oppnevner komiteen for tingperioden.
Skistyret er representert i komiteen med ett medlem.
Komiteens beslutninger om tildeling av NSFs hedersbevisninger krever kvalifisert flertall (4-1).
Hedersbevisningskomiteens beslutninger gis som orientering til Skistyret.
Hedersbevisningskomiteen er i forhold til vurdering av kandidater og beslutning om tildeling
ikke underlagt noe annet organisasjonsledd i NSF. Hedersbevisningskomiteen skal ikke kunne
overprøves av Skistyret, ved at det skal innhentes Skistyrets uttalelse til
Hedersbevisningskomiteens forslag før beslutningene om utdeling er endelig.
Hedersbevisningskomiteen skal være uavhengig av Skistyret i sitt virke.
Hedersbevisningskomiteen bestemmer på hvilken måte hedersbevisninger skal deles ut. Slik
overrekkelse bør fortrinnsvis skje på Skitinget.
Norges Skiforbunds Plakett er forbundets høyeste utmerkelse og kan tildeles
• enkeltpersoner for fremragende innsats for norsk og/eller internasjonalt skiidrett gjennom
mange år, og kretser og lag, organisasjoner ( i og utenfor Norges Skiforbund)
• skiløpere som har oppnådd fremragende resultater i internasjonale konkurranser over
lengre tid hvor individuelle OL- og VM-gull og /eller WC sammenlagt legges til grunn
for vurderingen. Tildelingen til disse skiløpere skjer etter endt karriere som aktiv.
Enkeltpersoner som tildeles plaketten, mottar samtidig NSFs diplom og jakkemerke i gull.
Norges Skiforbunds Gullmedalje kan tildeles
• skiløpere som har oppnådd fremragende resultater i internasjonale og nasjonale
konkurranser.
• personer som på en spesiell måte har fremhevet seg i arbeid for norsk skiidrett.
• utlendinger som har ydet NSF særlige tjenester eller som har medvirket til å styrke og
utvide det internasjonale skisamarbeidet på en særlig fortjenestefull måte.
Personer som tildeles gullmedaljen mottar samtidig NSFs diplom og jakkemerke i sølv.
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Norges Skiforbunds Pokal kan tildeles
• enkeltpersoner som erkjentlighet for stor innsats for skiidretten.
• skistyremedlemmer og komiteledere som ved uttreden av Skistyret har virket i minst to
perioder (4 år). Skistyremedlemmer og komiteledere som har virket kortere enn dette vil
bli vurdert ut i fra hvilket annet engasjement de har hatt innen skiidretten.
Vedkommende mottar samtidig NSFs diplom og jakkemerke i bronse.

2. NORGES SKIFORBUNDS INNSATSPLAKETT
Tildeling av NSFs innsatsplakett skjer etter enkeltvedtak i Skistyret eller fullmakt fra Skistyret
Norges Skiforbunds Innsatsplakett kan tildeles organisasjonsledd og enkeltpersoner som
erkjentlighet for deres innsats for skiidretten. NSFs Innsatsplakett tildeles bl.a. som erkjentlighet
til arrangører av Norgesmesterskap og Hovedlandsrenn. Arrangementsselskap eid av idretten kan
også tildeles NSFs Innsatsplakett.
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