NORD-TRØNDELAG SKIKRETS UTMERKELSER
Nord-Trøndelag Skikrets - Hederstegn
Nord-Trøndelag Skikrets – Lagsutmerkelse
Nord-Trøndelag Skikrets – ”Anleggsslusken”
Nord-Trøndelag Skikrets – Årets trener
Nord-Trøndelag Skikrets – Årets ildsjel
NSF`s Jubileumspokal
1.

Nord-Trøndelag Skikrets - HEDERSTEGN
 Kan tildeles tillitsvalgte, trenere og ledere i skikretsen som har gjort en stor innsats
for skiidretten.
 Hederstegnet er en påskjønnelse til tillitsvalgte, ledere og trenere i skikretsen som
har gjort en ekstra stor innsats for skiidretten.
 Klubber kan fremme forslag på kandidater gjennom de tekniske fagkomiteer.
 Forslag på kandidater kan fremmes av styremedlemmer og de tekniske komiteer i
kretsen.

2.

Nord-Trøndelag Skikrets - LAGSUTMERKELSE
Tildeles 2 lag/klubber pr år til lag som har:


*
*
*
*



I tillegg gis lagsutmerkelser til HL eller NM-arrangører.

3.

stor aktivitet
flinke arrangører
allsidig
stor fremgang

Nord-Trøndelag Skikrets - ”ANLEGGSSLUSKEN”
”Anleggsslusken” er en pris som kan utdeles hvert år til et skianlegg som ivaretar det
miljømessige aspekt på en god måte.
Prisen skal være en inspirasjon til større miljømessig engasjement på anleggssiden.













”Anleggsslusken” kan tildeles skianlegg v/eier, store eller små spesialanlegg eller
flerbruksanlegg som på en utmerket måte har ivaretatt miljøhensyn relatert til:
adkomst
informasjon (skilting)
god terrengtilpasning
god arkitektur
godt materialvalg
god fargesammensetning
godt vedlikehold
ordnede driftsforhold
tilrettelagt for funksjonshemmede
tilrettelagt for sosialt miljø og aktivitet
andre trivselsmessige forhold

4.

Nord-Trøndelag Skikrets – ÅRETS TRENER
Tilfaller sesongens ”beste” klubb eller kretstrener uavhengig av gren og som
representerer en nordtrøndersk klubb.


5.

Årets trener må være;
** Inkluderende
** Tilrettelegger
** Humørspreder
** Veileder
** Holdningsskapende
** Kompetansesøkende
Nord-Trøndelag Skikrets – ÅRETS ILDSJEL







6.

Tilfaller to personer, en av hvert kjønn, som representerer en nordtrøndersk klubb
Stort frivillig engasjement og uegennyttig innsats for skiidretten
Inkluderende
Tar vare på bredden og mangfoldet i skiidretten
Tilrettelegger
Holdningsskapende
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)

