
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTTER 

FOR FINNMARK IDRETTSKRETS HEDERSTEGN, BRAGDPOKAL OG IDRETTSKRETSENS POKAL 

Det kan søkes om: 

1. Hederstegn m/diplom for administrativ- og aktiv innsats 

2. Bragdpokal for årets idrettsprestasjon 

3. Idrettskretsens pokal 

 

Følgende statutter gjelder: 

1. HEDERSTEGN M/DIPLOM 

Finnmark idrettskrets hederstegn m/diplomer kretsens høyeste utmerkelse. Hederstegnet er ment å 

”sitte meget høyt”, og er framstilt i to forskjellige utgaver og kan tildeles personer som: 

1. Har utført et særdeles godt administrativt arbeide 

2. Har vist spesiell stor dyktighet i aktiv idrett 

Hederstegnet kan bare utdeles en gang til en person. 

a) Administrativ innsats 

Finnmark idrettskrets hederstegn m/diplom tildeles den mann eller kvinne som gjennom lengre eller 

kortere tidsrom har utført særdeles godt administrativt arbeide for idretten i Finnmark idrettskrets. 

Arbeidet eller deler av det skal være utført etter 1971 (opprettelsen av Finnmark idrettskrets) 

 

Fortolkning: 

Før en mann eller kvinne kan få hederstegnet må vedkommende ha gjort et så særdeles godt 

administrativt arbeid at han eller hun virkelig har satt spor etter seg, lokalt eller i kretsen. 

 

b) Aktiv innsats 

Finnmark idrettskrets’ hederstegn m/diplom tildeles den mann eller kvinne som medlem av lag i 

Finnmark idrettkrets gjennom kortere eller lengre tidsrom har vist spesiell dyktighet i aktiv idrett, 

individuelt eller i lagidrett. Vedkommende må ha deltatt aktivt etter 1971. 

Herunder kommer også trenerne. 



Fortolkning: 

Før en mann eller en kvinne kan få hederstegnet må vedkommende ha gjort en fremragende innsats 

i en eller flere idrettsgrener. 

En utøver som er i begynnelsen eller midt opp i en karriere bør ikke tildeles hederstegnet. 

c) Hederstegnets utførelse 

Hederstegnet utføres som bæremerke. Motivet er tatt fra NIF’s emblem. 

Ordet Finnmark idrettskrets er skrevet i en halvmåne over to figurer. 

Fotsokkelen har inskripsjon; ”Administrativ” eller ”Aktiv”. Motivet er innrammet av en laurbærkrans. 

I tillegg utdeles et diplom og et reisestipend. 

d) Kandidater 

Kandidater kan foreslås av enkeltpersoner, lag, utvalg, særkretser/ regioner eller idrettskretsens 

styre. 

Forslaget må være begrunnet i henhold til statuttene. 

e) Tildelingen 

Idrettskretsens styre foretar tildelingen av hederstegnet. Utdelingen av hederstegnet skjer på 

idrettskretstinget eller et annet arrangement i regi av idrettskretsen. Leder i idrettskretsen eller et 

annet styremedlem foretar utdelingen. 

 

2. IDRETTSKRETSENS BRAGDPOKAL 

Bragdpokalen utdeles for årets idrettsprestasjon av enkeltpersoner eller lag tilsluttet Finnmark 

idrettskrets. 

a) Kriterier 

1. Den kan tildeles enkeltpersoner eller lag tilsluttet idrettskretsen 

2. Den utdeles hvert år 

3. Idrettskretsens styre foretar tildelingen av bragdpokalen 

4. Utdelingen av hederstegnet skjer på idrettskretstinget eller et annet arrangement i regi av 

idrettskretsen. Leder i idrettskretsen eller et annet styremedlem foretar utdelingen. 

b) Kandidater 

Kandidater kan foreslås av enkeltpersoner, lag, utvalg, særkretser/ regioner eller idrettskretsens 

styre. 

 

3. IDRETTSKRETSENS POKAL 

I forbindelse med at idrettslag i Finnmark blir tildelt NM eller NNM kan idrettskretsen sette opp en 

”Idrettskretsens pokal”. Pokalen settes opp etter søknad fra arrangør til Finnmark idrettskrets. 

Administrasjonen i Finnmark idrettskrets delegeres myndighet til å tildele pokalen. 


