
 
 
 
 
 

      
 

 

Postadresse  

Odds plass 3 

3722 Skien 

NORGES IDRETTSFORBUND  

OG OLYMPISKE OG  

PARALYMPISKE KOMITÉ 

Vestfold og Telemark idrettskrets 

tlf +47 41 90 01 00  

e-post vtik@idrettsforbundet.no 

www.idrettsforbundet.no/vestfoldogtelemark  

 
Konrad Eriksen Ildsjelpris – statutter 
 
«Konrad Eriksen Idrettsfond» ble opprettet etter denne tidligere idrettskretsformannen i Telemark, 

Konrad Eriksen, sitt eget testamentariske ønske. Han hadde avsatt et pengebeløp til formålet og den 

årlige renteavkastningen fra fondet skulle deles ut i form av et stipend i det år det ble avholdt 

idrettskretsting (den gang avholdt hvert 3.år). 

Telemark idrettskrets vedtok 19.mars 2013 å opprette en årlig ildsjelpris i form av et stipend.  

Prisen, som i perioden 2013-2019 bestod av et fastsatt pengebeløp på kr.10.000,-, ble utlyst og delt ut 

årlige i forbindelse med en større markering hvor flere utmerkelser, priser og stipender ble delt ut. 

«Konrad Eriksen Idrettsfond» ble da endret til «Konrad Eriksen Ildsjelpris» og nye reviderte statutter 

ble vedtatt i den forbindelse.  

Da renteavkastningen fra «Konrad Eriksen Idrettsfond» har vært veldig begrenset de siste 10 årene og 

idrettskretstinget ble endret avholdt til annen hvert år, så har stipendet blitt budsjettert og utbetalt 

innenfor Telemark idrettskrets egne driftsmidler. I 2019 ble det for første gang siden 2012 utbetalt 

direkte fra fondets konto, dette etter at fondet ble styrket med kr. 50.000,- fra avdøde Konrad Eriksen 

sin kone.  

 

Konrad Eriksen Ildsjelpris videreføres som Vestfold og Telemark idrettskrets sin hedersbevisning i 

Konrad Eriksen ånd og med utgangspunkt i «Konrad Eriksen Idrettsfond» opprinnelige statutter. 

Størrelsen på det årlig stipendet vil innarbeides og vedtas i Vestfold og Telemark idrettskrets årlige 

budsjett.  

 

1. Konrad Eriksen Idrettsfonds midler forvaltes av Idrettskretsstyret. Kapitalen skal ikke 

angripes. Renteavkastningen deles ut årlig som en del av Konrad Eriksen Ildsjelpris. Fondet 

kan tilføres ny kapital. 

 

2. Midlene kan tildeles personer/idrettslag som har gjort en spesiell innsats som frivillig ressurs 

for idretten i lokalmiljøet.  

 

3. Innstilling til kandidater skal fremmes av idrettslag gjennom de respektive Idrettsråd til 

Idrettskretsstyret etter en årlig utlysning. Denne skal inneholde kandidatens navn, adresse, 

fødselsdato, idrettslige innsats/virksomhet og bakgrunn. 

 

4. Dersom det ikke er innkommet aktuelle kandidater fra Idrettsrådene, kan Idrettskretsstyrets 

medlemmer selv foreslå aktuelle kandidater for tildeling av prisen.  

 

5. Hvis prisen ikke skulle deles ut et år vil det aktuelle tildelingsbeløpet fra Konrad Eriksen 

Idrettsfond, avkastningen fra gjeldende år, tilføres fondets kapital.  

 

6. Idrettskretsstyrets avgjørelse er endelig.  

 

7. Utdelingen av ildsjelprisen foretas av idrettskretsstyret ved en passende anledning.  

Fortrinnsvis skal utdelingen foretas ved en større anledning med god publikumstilslutning.  

Idrettskretsens leder fører ordet ved utdelingen.  

 

8. Dersom Vestfold og Telemark idrettskrets oppløses, overføres midlene i Konrad Eriksen 

Idrettsfond til den organisasjon som i ettertiden erstatter idrettskretsen.  

 

 

Sist vedtatt av styret i Vestfold og Telemark idrettskrets – 21.mars 2020 


