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VEILEDNING FOR TILDELING AV HEDERSBEVISNINGER
(Ønskede, men ikke absolutte kriterier)
1. INNSATSMERKE
Aktive idrettsutøvere:
Tildeles for stor og god innsats innen en sesong
Repr. laget i landslagsammenheng
Vært deltager i NM med bra plassering
Bør vurdere tidligere innsats
2-HEDERSTEGN/M-DIPLOM
Aktive idrettsutøvere:
Svært god sportslig innsats og utvist stor interesse ved
trening i en tidsperiode på 8 år etter nådd juniornivå.

Tillitsvalgte - andre medlemmer:
Innsatsen må ha satt spor etter seg.

Bør vurdere tidligere innsats

Tillitsvalgte - andre medlemmer:
Tildeles etter å ha utvist god og
betydelig foreningsinnsats for laget
over en tidsperiode på minimum 8 år.

Min. år: 8

Medalje i NM
Oppnådd 200 obligatoriske kamper innen lagspill etter
Juniornivå og ha vært en toneangivende frontfigur for
Laget/klubben.
Flere kretsmesterskap som junior eller senior.
Medalje i EM
Vært deltager i VM eller OL
3-GULLMERKET/M-DIPLOM
Aktive idrettsutøvere:
Vært på topp-plan i sin idrett over juniornivå i 15 år
innen kretsen

Tillitsvalgte - andre medlemmer:
Tildeles etter å ha utvistbetydelig
foreningsinnsats for laget. over en
tidsperiode på minimum 15 år.

Min. år: 15

Medalje I NM
Vedkommende må ha sittet som
gruppeleder i en valgperiode eller ha
vært styremedlem i en ti års periode.
Flere kretsmesterskap som junior eller senior.
Oppnådd 350 obligatoriske kamper på lag etter nådd
Juniornivå og ha vært en toneangivende frontfigur for
Laget/klubben.
Medalje i VM eller OL
Har mottatt tidligere Hederstegn
4-ÆRESMEDLEMSKAP/M-DIPLOM
Aktive idrettsutøvere:
VM mester

Har mottatt tidligere Hederstegn

Tillitsvalgte - andre medlemmer:
Ha mange års aktiv innsats etter
mottatt Gullmerke.

OL Mester
SPORTSLIG HEDERSBEVISNING
Aktive idrettsutøvere:
Offisiell Norgesrekord.
Vinner av offisielt Norgesmesterskap.
Deltaker i offisielt EM,VM,OL eller World Cup

For alle hedersbevisninger gjelder krav om medlemskap i Konnerud IL
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HEDERSBEVISNINGER I KONNERUD IL
HVEM FORESLÅR, VURDERER OG TILDELER?
ÆRESMEDLEMSKAP, GULLMERKE OG HEDERSTEGN
Hvem kan
foreslå?

Medlemmer, komiteer, grupper/avdeling, hovedstyre,.
Forslag skal være skriftlig begrunnet (det foreligger eget skjema) fra
den gruppe/avdeling/styre hvor kandidaten tilhører og innen den
tidsfrist Hederstegnkomiteen til enhver tid fastsetter.
(Tilhører kandidaten ingen gruppe/avdeling etc,- kan forslagsstiller fremme forslaget direkte.)

Hederstegnkomiteen vurderer kandidaten og kan innstille positivt eller avslå.
(flertallsvedtak i Hederstegnkomiteen) Ved avslag skal forslagsstiller få beskjed,
men har ikke krav på begrunnelse.. Innstilling på kandidaten går videre til
Hovedstyret i KII som avgjør ved simpelt flertall. Hovedstyret kan delegere til
AU.
Hvor tildeles? Tildeling skjer på lagets Generalforsamling såfremt hovedstyret ikke bestemmer
noe annet.
Hvem
vurderer og
tildeler?

Innsatsmerke og sportslig hedersbevisning
Hvem kan
foreslå?

Medlemmer, komiteer, grupper/avdelinger, hovedstyre. Gruppestyrene har et
særlig ansvar for å fremme kandidater.

Hvem
vurderer
og tildeler?

Innstillling og tildeling skjer i sin helhet av Hederstegnkomiteen. ( flertallsvedtak) Ved avslag skal forslagstiller få beskjed, men har ikke krav på
begrunnelse.

Innsatsmerket: De idrettsaktive gruppene, og andre grupper med årsmøte kan
dele ut Innsatsmerket på årsmøte/årsavslutning /jubileumsfeiring og lignende.
For øvrig kan Hederstegnkomiteen i samråd med den gruppe/komite kandidaten
Hvor tildeles? tilhører bestemme hvor/når tildelingen skal skje.
Sportslig Hedersbevisning: Hederstegnkomiteen avgjør i samråd med
gruppeledelsen hvor/når tildeling skal skje.

ALLE SOM DELTAR I PROSESSEN MED
HEDERSBEVISNINGER HAR TAUSHETSPLIKT.
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FORSLAGS- SKJEMA PÅ KANDIDATER TIL HEDERSBEVISNING I KIL
Kandidat:
Navn……………………………………………..Adresse……………………………. Ant.år medlem i KIL ………
Tidligere hedersbevisninger……………………………………………………………………………………
Forslaget gjelder: (sett kryss)
Æresmedlem

Gullmerke

Hederstegn

Innsatsmerke e

Sportslig Hedersbevisning

Hatt tillitsverv i flg. Styrer/grupper/komiteer/utvalg/annet.
Tilhørighet

Verv

Annet

Fra:

Til:

Ytterligere begrunnelse for tildeling: (Her angis spesielle saker som innsats ved dugnader,arbeid som går
utover det vedk. er valgt til eller andre vesentlige og viktige saker for Konnerud Idrettslag)

(Bruk tilleggsark om nødvendig)

Forslagstiller:
Navn………………………………………….Adresse……………………………………………..Tlf………………
Tilhørighet(ev. gruppe/komite etc)………………………………………Dato…………Sign:………………………..

Innstillingen ble behandlet i:
Dato.

Sign.

Gitt flg. Uttalelse:

Innstilling fra Hederstegnkom:

Dato

Sign.
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HEDERSBEVISNINGER I KONNERUD IDRETTSLAG
ÆRESMELEMSKAP
Æresmedlemskap er KIL’s høyeste utmerkelse. Æresmedlemmer nyter alle rettigheter, men er
ikke forpliktet til å betale kontingent.
Tillitsvalgte må ha Gullmerket for å bli tildelt æresmedlemskap.
GULLMERKE
KIL’s gullmerke kan tildeles medlemmer av laget etter de samme retningslinjer som gjelder for
Hederstegnet, men det stilles strengere karv. Gullmerket kan bare tildeles medlemmer som har
Hederstegnet.
HEDERSTEGN
KIL’s hederstegn kan tildeles medlemmer som har utvist stor interesse ved trening og har
oppnådd særlige gode sportslige resultater samt utvist god foreningsånd. Hederstegnet kan også
tildeles medlemmer som gjennom annen særdeles god innsats til beste for klubben har gjort seg
fortjent til denne utmerkelse.
Hederstegn kan tildeles medlemmer selv om de ikke er innehavere av Innsatsmerket.
INNSATSMERKET
KIL’s Innsatsmerke tildeles medlemmer av laget etter de samme retningslinjer som gjelder for
Hederstegnet, men det stilles mindre strenge krav for tildeling, Det kreves ingen andre
hedersbevisninger for å bli tildelt Innsatsmerket.
SPORTSLIG HEDERSBEVISNING.
Sportslig hedersbevisning kan tildeles medlemmer av KIL som har vist store sportslige
prestasjoner som: Offisiell Norgesrekord, vinner av offisielt norgesmesterskap, deltaker i
EM,VM, OL, eller World Cup.
Sportslig hedersbevisning har ingen rangering i forhold til øvrige hedersbevisninger og kan
tildeles uavhengig av disse.
SYNLIG BEVIS PÅ HEDERSBEVISNING
Det er lagets Hovedstyre som til enhver tid avgjør det ”synlige bevis” på følgende
hedersbevisninger.
Æresmedlemskap, Gullmerke, Hederstegn, Innsatsmerke. Pr. dato er disse utformet som
”jakkeslagmerker” i ulike former og kan bli tildelt sammen med diplom.
Hederstegnekomiteen fastsetter til enhver tid ”synlige bevis” for sportslig hedersbevisning.

NB: Det er utarbeidet et veiledningsskjema som angir ønskede, men ikke
absolutte kriterier for tildeling av de ulike hedersbevisninger.

4

