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Troms idrettkrets 

 
HEDERSTEGN 

 

 

 

Statutter for Troms idrettskrets` Hederstegn 
 

Troms idrettskrets`s hederstegn er innstiftet som æresbevisninger til ledere,  

individuelle utøvere og lagidretter. 

Hederstegn kan bare tildeles EN gang til samme person. Hederstegnkomiteen kan unnlate å 

tildele hederstegn, dersom det ikke er kandidater som tilfredsstiller kriteriene,  

men komiteen skal foreta sin vurdering EN gang årlig. 

I utgangspunktet skal tildeling av hederstegn gis til personer tilhørende idrettslag/organisasjon 

i Troms. 

 

1. Hederstegn for administrativ innsats 

Hederstegnet kan tildeles personer som over lengre tid har lagt ned betydelig arbeid for 

idretten i Troms. 

Hovedvekten legges på tillitsverv på kretsnivå og høyere nivå. Trenere og dommere kan også 

tildeles hederstegnet. 

 

2. Hederstegn for individuelle idretter og lagidretter 

Hederstegnet kan tildeles idrettsutøvere  og lagidretter på seniornivå som har utført en eller  

flere idrettsprestasjoner  på høgt nivå i nasjonal og /eller internasjonal sammenheng. 

Hederstegn kan også tildeles deltakere i lagkonkurranser for individuelle idretter og 

 enkeltutøvere i lagidretter på senior nivå. 

 

3. Ildsjelprisen 
Ildsjelprisen tildeles en person som har gjort en betydelig frivillig innsats på 
grunnplanet i Tromsidretten. Denne personen kan enten være trener, tillitsvalgt eller ha 
gjort annen  frivillig innsats i idrettslaget. Han/hun kan ikke være ansatt i idrettslaget. 
Det deles ut 1 Ildsjelpris pr. år. 



Troms idrettskrets Hederstegn Statutter - vedtatt på idrettskretstinget 14.-15. november 1970 
m/endringer godkjent av Idrettskretstingene i 1971 –1981 – 1983 – 1986 – 1994 – 2004 – 2008 – 2010 - 2012 

 

Beskrivelse 

Hederstegnet  består av diplom  og utmerkelse. 

Styret i Troms idrettskrets bestemmer hva utmerkelsen skal bestå av. 

 

 Saksbehandling 

 a. Organisasjonsleddene kan fremme forslag på kandidater til Troms idrettskrets  

     v/hederstegnkomitèen.  Komiteen kan også sjøl lansere kandidater med unntak  av 

     kandidater til Ildsjelprisen. 

     Forslag sendes Troms idrettskrets etter utlysning . 

 

b. Når komiteen har vedtatt tildeling skal hederstegnmottaker underrettes skriftlig. 

    Meddelelsen skal også inneholde invitasjon til en nærmere fastsatt sentral overrekkelse, 

     men mottakeren skal også få tilbud om overrekkelse i lokalmiljøet. 

     Personlige hederstegnmottakere inviteres med partner. 

     Tildelingen offentliggjøres på Troms idrettskrets` nettside og sendes media 

     i forbindelse med utdelinga. 

     Komiteens avgjørelse er endelig . 

 

c.  Hederstegnkomiteen skal føre protokoll som graderes FORTROLIG. 

     Protokollene oversendes styret til orientering. 

 

d. Administrasjonen i Troms idrettskrets skal etter avtale med komiteleder  utføre de 

    vanlige sekretariatfunksjoner for komiteen, herunder klargjøring av diplomer, utmerkelser m.v. 

 

e. Kretsleder og komiteleder skal normalt foreta overrekkelse av hederstegn. 

 

Hederstegnkomiteen 

Komiteens medlemmer velges i samsvar med Troms idrettskrets` lov § 14 pkt.1.i 

 

Endring av statuttene 

 Disse statuttene kan kun endres av idrettskretstinget.                              


