
 

 

        

 

   NSK Utmerkelser   2016 



 

 

Tildeling av Nordland Skikrets Utmerkelser 2016 
Utmerkelser for 2016 er tildelt av styret etter innstillinger fra grenkomiteene og gjeldende statutter. 
Tildeling er gjort i alle grener unntatt kombinert, som i 2016 ikke hadde noen nominerte. 

Nordland skikrets Innsatspokal kan innstilles årlig til beste jente og en gutt i grenene: alpint, 
langrenn, hopp og kombinert. 

Nordland skikrets Kongehusets pokal kan tildeles årlig til en utøver i skikretsen som har utmerket 
seg spesielt uansett skigren, det innstilles en pris for jente og en for gutt. 

Vi håper at utmerkelsene kan være til ekstra inspirasjon, både for de talentfulle prisvinnere og andre 
i skifamilien.  Gratulerer og lykke til!   

Grenkomiteene ivaretar utdeling av NSK Innsatspokal og Kongehusets pokal. 

Hederspris for 2016 og 2017 er tillagt egen komite valgt på sist skiting, og hedesprisutdeling til 
skikretstinget 2017. 

 

Med vennlig hilsen styret i Nordland skikrets. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Nordland skikrets Kongehusets pokal 2016  
 

Nordland skikrets har den glede å 
kunngjøre at NSK KONGEHUSETS 
POKAL 2016 tildeles 

Bertine Aam Olsen 
fra Narvik Slalomklubb. 

 

Foto: privat, Fremover 

 

 

Nordland skikrets har den glede å 
kunngjøre at NSK KONGEHUSETS 
POKAL  2016 tildeles 

Robin Pedersen 
fra IL Stålkameratene 

 

 

 

Foto: arkiv Rana Blad 

 

Begrunnelse: To meget verdige kandidater som tildeles NSK Kongehusets pokal 2016 der flere gode 
utøvere var nominert. Utover gode prestasjoner gjennom sesongen har de spesielt gode resultater 
nasjonalt og internasjonalt i sesongen 2015/16.  

Gratulerer og lykke til! 

 

 

 

  



 

 

Nordland skikrets Innsatspokal 2016 - Alpint  
 

Nordland skikrets har den glede å 
kunngjøre at NSK Innsatspokal 2016 er 
tildelt 

Bertine Aam Olsen 
fra Narvik Slalomklubb. 

 

Foto: Kjell G. Karlsen 

 

Høyt nivå gjennom hele sesongen nasjonalt og internasjonalt. 

Flotte plasseringer i JR NM alpint 2016. Flere pall plasseringer i Fis renn (Swe/Fin). 

Veldig bra for å være 1 års Fis. 

 

 

Nordland skikrets har den glede å 
kunngjøre at NSK Innsatspokal 2016 er 
tildelt 

Simon Norum 
fra Sortland Alpinklubb 

 

Foto: Arkivfoto, Bladet Vesterålen 

 

 

Begrunnelse ‐ Høyt nivå gjennom hele sesongen lokalt. Topp 10 plasseringer i Hovedlandsrenn ( 7 pl 
slalåm , 16 pl ssl , 19 pl sg ) 

Sterke plasseringer på Ingemar Trofe` 2016 . 

 

  



 

 

Nordland skikrets Innsatspokal 2016 - Langrenn 
 

Nordland skikrets har den glede å 
kunngjøre at NSK Innsatspokal 2016 er 
tildelt 

Ingrid Mathisen 
fra Fauske IL ski. 

 

 

Foto: Vidar Ruud, ANB arkiv  

 
Ingrid Mathisen, sisteårs junior, har hatt en svært god sesong, der hun har hevdet seg i Norges-
toppen i samtlige renn som hun har deltatt på nasjonalt:  5. plass i Norgescup, fra NC-finalen på 
Beitostølen - 19. og 15. plass i senior-NM i Tromsø - Flere 5. 6. og 7. plasser under NC-renn. 
 

 

Nordland skikrets har den glede å kunngjøre at  

NSK Innsatspokal 2016 er tildelt 

 

Vebjørn Moen 
fra Tverlandet IL. 

 

 

 

Foto: Estland skiforbund 

Vebjørn Moen, 2.års juniorutøver har tatt steget videre i Norges-toppen og har flere pall-plasser og 
andre sterke plasseringer fra siste sesong. Vebjørn ble tatt ut til representere Norge under Nordisk 
Juniorlandskamp i Otepää og Estland 26. til 28. februar 2016.   

Vebjørn har: 2. plass fra Nordisk Juniorlandskamp - 4. plass i Norgescup, fra NC-finalen på Beitostølen 
- 3. plass i NC-renn på Hovden - 4. plass i NM sprint på Hovden - 4. plass i NM klassisk langdistanse på 
Vang - Flere andre topp-plasseringer. 

 

  



 

 
 

Nordland skikrets Innsatspokal 2016 - Hopp 
 

Nordland skikrets har glede av å 
kunngjøre at NSK Innsatspokal 2016 er 
tildelt 

Robin Pedersen 
fra IL Stålkameratene  

 

 

Foto: Kim R. Bjørndalen 

 

 

Robin Pedersen har gjennom sesongen levert flere topp‐plasseringer i nasjonale‐ og 

Internasjonale renn, og ble etter sesongen 2015/16 tatt inn i toppidrettsgruppen i hopp til Norges 

Skiforbund. 

Dette er noen av resultatene Robin har å vise til sist sesong: 

2. pl VM Jr. laghopp, 23 pl. Individuelt VM Jr, 15 – 18 – 22 pl. COC, 4. Pl. FIS CUP Notodden, 2 – 3 seire 
I NC Cup 

 

 

 

 

 

 

 


