STATUTTER
1. Innsatspris
Innsatsprisen tildeles ildsjeler i klubbene som gjennom flere år har lagt ned et omfattende arbeid på
ett eller flere områder.

2. Hederspris
Hedersprisen kan tildeles personer med lang fartstid (15-20 år) som har gjort en spesiell god innsats
for skiidretten, uten nødvendigvis å ha vært med i kretsens styre.

3. Æresmedlemskap
a) Leder/Tillitsvalgte:
Kandidatene som av kretsstyret vurderes aktuelle for æresmedlemskap må ha representert
Akershus Skikrets på en måte som i vesentlig grad fremmer skiidrettens virksomhet, utvikling og
omdømme i Akershus. Det skal stilles meget høye krav til vedkommende leder/tillitsvalgts arbeid,
innsats og resultater over tid innen kretsen og evt. nasjonalt eller internasjonalt.
Æresmedlemskap kan først utnevnes når leder/tillitsvalgt trer ut av vervet.
b) Utøvere:
Utøvere som av kretsstyrets arbeidsutvalg vurderes aktuelle for æresmedlemskap må ha
representert Norge internasjonalt en del år og oppnådd medaljer i VM og eller OL. Utøvere må i
vesentlig deler av karrieren ha representert en klubb i Akershus på en forbilledlig måte.
Æresmedlemskap for utøvere utdeles etter aktives karriere.
c) Trenere/Dommere:
Trenere/Dommere som av kretsstyret vurderes aktuelle for æresmedlemskap, må ha fungert i rollen
på et topp internasjonalt nivå over en "lengere" periode, vesentlig for en klubb i Akershus.
Vedkommende må også ha bidratt til skiidrettens utvikling/opplæring innen kretsen, og aktivt vært
med til å høyne skikretsens renomè og dets virke. Æresmedlemskap kan først utnevnes når
trener/dommer funksjonen avsluttes.

4. NSF`s ‘Jubileumspokal’
Prisen skal være en inspirasjon for juniorløpere som viser holdningsskapende engasjement og
som bidrar og arbeider for skiidrettens verdigrunnlag og visjon «Mange gode glade skiløpere»
KRITERIER
• Den skal deles ut i hver krets hvert år, en til hvert kjønn
• Den skal deles ut til aldersgruppen junior (17-20 år)
• Den skal deles ut uavhengig av gren
• En kan få utdelt prisen kun èn gang
• Kriterier en skal vektlegge hos kandidater som tildeles hedersbevisningen er:
- Inkluderende
- Humørspreder
- Deltagende
- Rette verdier
- Fair Play
- Ambassadør for sporten
- Stort frivillig engasjement og uegennyttig innsats for skiidretten
- Sportslig resultat (lite vekting

