
Jubileumspokal – Forusetninger 

   

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 

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 

 

 

 

 

 

 



Kriterier en skal vektlegge hos kandidater 

• Inkluderende 

• Humørspreder 

• Deltagende 

• Rette verdier 

• Fair Play 

• Ambassadør for sporten 

• Stort frivillig engasjement og uegennyttig 

innsats for skiidretten 

• Sportslig resultat (lite vekting) 

 



Amanda Borge Byrkjeland – Røa IL 

 

• Inkluderende – er alltid hyggelig og omgjengelig blant kjente og ukjente 

• Humørspreder  - positiv og kan å glede seg selv og andre over både små og 

store ting 

• Deltagende – er med på tester, fellestreninger som passer, alt av norgescup og 

Team kollen-samlinger 

• Rette verdier – gjør en eksemplarisk innsats både på skole og i idrett 

• Fair Play – Alltid rettferdig 

• Ambassadør for sporten – setter pris på alt som har med langrenn å gjøre, fra 

planlegging til gjennomføring av trening. Opptatt av å forbedre teknikk og 

sportslige resultater fra år til år. 

• Stort frivillig engasjement – holdt presentasjon for hele Røa IL til glede og 

inspirasjon for store og små.  

•   



Jonas Schøien Øvregård – Vålerenga ski og 

Team Kollenhopp 

• Jonas er en utøver som bidrar til et veldig godt treningsmiljø i Kollenhopp. Han 

er alltid velvillig innstilt til å hjelpe til i rekrutteringsanlegget og bruker mye tid til 

rekrutteringsarbeidet. 

• Videre er han en ivrig utøver på treninger og samlinger i tillegg til at han har 

mange gode resultater i sesongene som har vært. 

• Jonas og broren Jens gikk for noen år siden over til Vålerenga ski og har bidratt 

også der til at skiaktiviteten i Vålerenga har blitt styrket.  

• Det er ikke sjelden nå at klanens medlemmer møter opp i hoppbakken for å heie 

på brødrene, vi håper at dette på sikt kan skaffe nye unge rekrutter i Vålerenga 

Ski. 

• Trenere og støtteapparatet i Kollenhopp har alle fremhevet Jonas som en verdig 

kandidat til denne utmerkelsen. 

 


