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Bærums Skiklubs æresbevisninger 

Bærums Skiklub har følgende æresbevisninger: 

1. Æresmedlemskap 

Statutter for utnevnelse av æresmedlemmer i Bærums Skiklub 
Vedtatt på årsmøtet 4. juni 2014 

 

 Til æresmedlem kan utnevnes medlemmer som i særdeles høy grad fortjener å bli hedret 

på grunn av fremragende innsats for klubben. 

 

Det skal tas særlige hensyn til at deres innsats har vært av avgjørende betydning for 

klubbens virksomhet, utvikling og omdømme. 

 

 Styret vedtar utnevnelse med minst 4/5 flertall etter innstilling fra Utvalg for tildeling av 

æresbevisninger. 

 

2. Fortjenstmedalje 

Statutter for tildeling av Bærums Skiklubs fortjenstmedalje 

Vedtatt på årsmøtet 4. juni 2014 

 

 Fortjenstmedaljen ble innstiftet i 1895 og kan tildeles: 

- aktive utøvere som gjennom flere år har ytet fremragende innsats og/eller har 

representert klubben på en verdig måte. Det tas særlig hensyn til resultater oppnådd i 

norske eller internasjonale mesterskap og i andre store konkurranser. 

 

- aktive utøvere som har ytet fremragende prestasjoner ved å bli verdens- eller olympisk 

mester eller har vunnet verdenscup sammenlagt. 

 

- tillitsvalgte og andre medlemmer, som på en fremragende måte gjennom en årrekke 

har medvirket til å fremme klubbens formål. 

 

- tillitsvalgte og andre medlemmer som har påtatt seg spesielt store og krevende 

oppgaver, og hvor deres innsats i vesentlig grad har bidratt til særdeles godt resultat og 

styrket klubbens omdømme. 

 

 Styret vedtar tildeling etter innstilling fra Utvalg for tildeling av æresbevisninger. 
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3. Ærespriser for NM-vinnere 

Statutter for Bærums Skiklubs ærespriser for NM-vinnere 

Vedtatt av styret 22. mai. 2017 

 

En gang i året kan det deles ut en ærespris til en vinner av NM senior og en vinner av NM 

junior. Er det flere vinnere i hver kategori vektlegges sportslig nivå innen de ulike 

idretter/grener, antall deltakere og hvor stor seiersmarginen var. 

 

Æresprisene er sølvpokaler med klubbens merke og inngravering av navnet på prisen og 

årstall. 

Styret vedtar tildelingen etter innstilling fra Utvalg for tildeling av æresbevisninger. 

 

 

4. Oppmerksomhetspriser 

De enkelte grupper kan etter egne vurderinger og behov tildele oppmerksomhetspriser til 

sine medlemmer. 

Dette kan inkludere utøver med stor idrettslig utvikling, idrettsprestasjoner, 

påskjønnelse/oppmuntring, årets miljøskaper, årets trener, årets leder o.l. 

Den enkelte gruppe fastsetter regler og tildeler prisen(e). 
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Statutter for BSKs Utvalg for tildeling av æresbevisninger 

Vedtatt av årsmøtet 4. juni 2014 

 

1. Utvalget skal bestå av en representant fra styret og to medlemmer med godt kjennskap 

til klubbens drift og virksomhet i dag og tilbake i tid.  

 

Styret oppnevner utvalget for ett år av gangen og utvalget konstituerer seg selv. 

 

2. Utvalget skal: 

- behandle alle forslag på kandidater som kommer fra klubbens styre, grupper eller 

medlemmer. Utvalget kan også på egen hånd fremme forslag på aktuelle 

kandidater 

- innstille kandidater til å bli utnevnt som æresmedlem i Bærums Skiklub 

- innstille kandidater til å bli tildelt Bærums Skiklubs fortjenstmedalje 

- innstille kandidater til aktuelle hedersbevisninger som deles ut av idrettens ulike 

organisasjonsledd og av offentlige organer 

 

3. Utvalgets innstilling til utnevnelse av æresmedlemskap og tildeling av 

fortjenstmedalje gjøres i henhold til de respektive statutter. I tillegg skal den praksis 

som har vært benyttet over tid, legges til grunn. 

 

Ved innstillinger til andre æresbevisninger legges statutter/utlysningstekst til grunn. 

 

Utvalgets innstillinger oversendes styret. 
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Veiledning for arbeidet med utdeling av æresbevisninger 

1. Generelt 

Enkeltmedlemmer, tillitsvalgte og gruppestyrer kan foreslå kandidater til BSKs ulike 

æresbevisninger. 

Forslag på kandidater til ærespriser og oppmerksomheter som kan utdeles årlig gjøres etter 

nærmere retningslinjer og frister. 

Forutsetningen for utdeling er at det finnes kandidater som tilfredsstiller statuttene for de 

enkelte priser. 

Utdelingene bør finne sted i hyggelige rammer med mange til stede. Æresmedlemskap og 

Fortjenstmedalje deles ut ved spesielle tilstelninger, store arrangementer eller på klubbens 

årsmøte. Ærespriser og oppmerksomhetspriser deles ut på årsmøtet/fellesarrangement eller på 

møter/tilstelninger i de respektive grupper. 

 

2. Æresmedlemsskap 

BSKs æresmedlemskap ble utdelt første gang til Kristoffer Ramstad og Edvard Lillehahagen i 

1926. Det er i alt tildelt 27 æresmedlemskap hvor de fleste er for særdeles gode idrettslige 

prestasjoner og administrativ innsats. Hans Petter Burås er siste æresmedlem for idrett (1998) 

og Guttorm Fossen for administrativ innsats (1985). 

For å bli utnevnt til æresmedlem for idrettslige prestasjoner har kravet ligget på seier i OL, 

VM eller flere NM og topprestasjoner i nasjonale og internasjonale konkurranser over en 

lengre periode. For administrativ innsats må man ha hatt sentrale verv og gjort en unik innsats 

over en lang periode. 

 

3. Fortjenestmedaljen 

De første fortjenstmedaljer ble utdelt under klubbens 10-årsjubileum i 1895. Siden den gang 

er medaljen tildelt 138 personer, siste gang i 2012. 

Praksis for tildeling de seneste 40-50 år har vært: 

• til klubbens leder når vedkommende går av 

• til tillitsvalgte med langvarig engasjement, som har nedlagt stor innsats langt ut over 

det vanlige 
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• til klubbmedlemmer som har arbeidet «i det stille» og som har stått på i svært lang tid 

• til personer som har påtatt seg store og meget krevende oppgaver/prosjekter over en 

kortere periode 

• Til idrettsutøvere som oppnår en stor idrettsprestasjon, eller presterer på høyt nivå 

over lengre tid. For eksempel oppnår gode resultater i flere NM, i store nasjonale og 

internasjonale konkurranser, men som ikke kvalifiserer til æresmedlemskap 

 

4. Ærespriser for NM-vinnere 

Klubben har i mange år forvaltet flere premiefond med ulike statutter. Disse fondene er brukt 

opp og derfor har styret opprett de to ærespriser. 

Æresprisene kunngjøres en gang i året med fastsatt søknadsfrist. 

Er det ikke kvalifiserte kandidater, utdeles ikke prisene. 

 

4. Oppmerksomhetspriser 

Flere grupper har brukt ulike oppmerksomhetspriser for å hedre enkeltmedlemmer. 

De enkelte grupper oppfordres til, etter egne vurderinger og behov, å ta i bruk 

oppmerksomhetspriser. 


