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Hedersbevisninger Hedmark Skikrets  
 

Hedersbevisninger til utøvere, tillitsvalgte 

og ansatte 

 

Hedersbevisning Statutter 

Kretsmedaljen i gull m/diplom 

 

Kretsens høyeste utmerkelse som tildeles 

aktive deltatt i verdensmesterskap og/eller 

olympiske leker, med resultat blant de 3 

beste. Tildeles når utøver har tilfredsstilt de 

oppsatte kriterier. Gis tilbakevirkende kraft 

til sammenslåingen til Hedmark Skikrets. 

Kretsmedaljen i sølv m/diplom 

 

Kretsens hederstegn kan tildeles 

tillitsvalgte/ansatte og aktive etter 

fortjenestefullt arbeid eller gode resultater 

internasjonalt. 

HSK Ildsjelspris Ildsjelsprisen tildeles enkeltpersoner som på 

en meget fortjenestefull måte har arbeidet for 

skiidretten. Klubber tilsluttet HSK kan 

komme med forslag på personer de mener 

fortjener prisen. Hedersbevisningskomiteen 

innstiller ovenfor styret, som deretter fatter 

vedtak. Prisen deles ut hvert år så lenge 

verdige kandidater er foreslått.  

HSK” Årets utøver”  Kr 5000,-. Vedlagt statutter. 

Rekrutteringspris klubb Kr 5000,-. Vedlagt statutter. 

Rekrutteringspris individuelt Kr 2000,-. Vedlagt statutter. 

  

  

Hedersbevisninger tillitsvalgte i HSK  

Leder av HSK  1 periode 

   2-3 perioder 

   4 perioder 

Vase 3 ca 25cm 

Vase 4 ca 30cm 

Etter vurdering 

Komitèleder  1 periode 

   2-3 perioder 

   4 perioder 

Vase 2 ca 20cm 

Vase 3 ca 25cm 

Vase 4 ca 30cm 

Styremedlemmer/tillitsvalgte 1 periode 

 2 perioder 

 3-4 perioder 

Vase 1 ca 15cm 

Vase 2 ca 20cm 

Vase 3 ca 25cm 

  

 



Revidert og godkjent mars 2022 

 

Hedmark Skikrets Rekrutteringspriser 
 

Statutter Rekrutteringspris Klubb 
 

1. Formålet med HSKs rekrutteringspris klubb er å heve bredden på all aktivitet både i 

bredde og kvalitet i aldersbestemte klasser (16 år og nedover) 

2. Prisen kan tildeles klubber som gjennom flere år har nedlagt et stort arbeid på området 

nevnt i punkt 1, i HSK. Klubbene sender selv inn søknad eller forslag til annen klubb, 

med begrunnelse. Prisen deles hvert år på vårmøte eller kretsting (dersom det er 

kvalifiserte kandidater).  

3. Prisen er på Kr 5000,- 

4. Styret i HSK avgjør tildeling av prisen i et samlet styremøte. 

 

 

Statutter Rekrutteringspris Utøver 
1. Prisen tildeles en utøver av hvert kjønn som viser treningsvilje, idrettsholdninger og 

fremgang. Klubbene sender inn forslag til kandidater, med begrunnelse. Prisen 

skal tildeles hvert år i forbindelse med vårmøte eller kretsting (dersom det er 

kvalifiserte kandidater).  

2. Prisen deles ut til utøver til og med junioralder. 

3. Prisen er på Kr 2000,- 

4. Styret i HSK avgjør tildeling av prisen i et samlet styremøte. 

 

 

Statutter «Årets utøver» 
1. Prisen tildeles den utøver som etter styrets syn har gjort årets beste prestasjon, ikke 

nødvendigvis på bakgrunn av oppnådde resultater. Prisen skal deles ut hvert år på 

vårmøte eller kretstinget (dersom det er kvalifiserte kandidater).  

2. Prisen deles ut til utøver på seniornivå, og kan kun tildeles samme utøver 1 gang. 

3. Prisen er på Kr 5000,- 

4. Styret i HSK avgjør tildeling av prisen i et samlet styremøte. 

 

 


