
JUBILEUMSPOKAL NORDLAND SKIKRETS  
 
I stedet for en gave til selve kongeparet i forbindelse med kongeparets 75-årsjubileum, valgte 
Norges skiforbund NSF å overrekke en gave knyttet til en hedersbevisning til unge utøvere i 
krets.  Den nye hedersbevisning, «Jubileumspokal», innføres i alle skikretser, og kriteriene er 
utformet og vedtatt i skistyret i NSF. 
Viser til NSK styremøte 14/2 og 22/3 2017, og mail fra NSF, Bredde og rekrutteringssjef 
1.april 2014. 
 
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» 
 
 
STATUTTER FOR TILDELING AV «JUBILEUMSPOKAL» i  NORDLAND 
SKIKRETS 
 

1. KRITERIER (utarbeidet og vedtatt av NSF pr 25.mars 2014) 
 
•       Hedersbevisningen skal hete; ‘Jubileumspokal’ 
•       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 
•       Det skal være en vandrepokal med inngravering 
•       Årstall, navn og klubb inngraveres på pokalen 
•       Den skal vare i 10 år, etter det gis den tilbake til skikretsen og ny vandrepokal opprettes. 
•       I tillegg til å få vandrepokalen får de en miniatyrpokal til odel og eie 
•       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) 
•       Fremme forslag og tildelinger: 

-          Forslag på kandidater kan fremmes av styremedlemmer og de tekniske komiteer 
(grenkomiteer) i kretsen 
-          Tildelinger vedtas av styret i kretsen 

•       Utdeling av «jubileumspokalen» skal skje i forbindelse med kretssting, store arrangement eller 
jubileumstilstelninger i krets. 

Kostnader/praktiske detaljer/logistikk: 

- Kostnad knyttet til innkjøp av 16x2 vandrepokaler (pr.10 år) + 16x2 miniatyrpoakler pr. år dekkes av 
NSF sentralt 

- Ordningen forankresi eksisterende «hedersbevisninger»og administreres av NSF sentralt, bestilling, 
utsending m.m. 

- NSF sentralt sammen med arb.gruppe finner egnet type poakler som bestilles opp for flere år av 
gangen og sendes til kretskontorene. Kretskontorene må ha pokaler på lager. 



- Etter vedtak i skistyret utarbeides det et følgeskriv der hedersbevisningen «Jubileumspokalen» 
beskrives. 

 
 
 
2. FORSLAG PÅ KANDIDATER, skriftlig begrunnet forslag, fra grenkomiteen og/eller fra 
styremedlemmer sendes til styret, i god tid og innen frist før siste styremøte før 1.mai.  
 
4. ENDELIG TILDELING gjøres av styret etter innstilling fra arbeidsutvalget – innen 1.mai 
hvert år.  
 
5. UTDELING av Jubileumspokal skjer i forbindelse med skukretstinge, store arrangement 
eller jubileumstilstelninger i kretsen. 
 
6. BEKJENTGJØRING på hjemmeside til Nordland Skikrets og i pressen så snart den 
foreligger. Nominasjon og tildeling skal være med i årsrapport.  
 
7. ANSKAFFELSE, Nordland Skikrets administrasjon er ansvarlig for anskaffelse og 
gravering av vandrepokal og miniatyrpokaler etter retningslinjene fra NSF. 
Ref. mail fra NSF 1.april 2014 (Helen Ingebretsen) 


