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Utmerkelser på regionsnivå 

Det vises til epost fra Thomas Dahlsrud 13.november 2018 med vedlegg «20181023 

Utmerkelser NCF Region Sør- utkast». Saken gjelder et forslag fra regionlederne om 

utmerkelser og hedring på regionsnivå. Lovutvalget får opplyst at utkastet ble diskutert på 

regionledermøte 23.oktober 2018, og at utkastet skal være en «mal» for alle regionene. 

Lovutvalget anmodes om å gi en uttalelse om utkastet.   

 
Innledningsvis bemerker lovutvalget at oppgaven er forstått som å påse regelutformingen i 

utkastet. Det innebærer også vurdering om utkastet kan skape motstrid til andre 

bestemmelser i NCFs lov.  

 

Det kan i denne sammenheng vises til NCFs lov kapittel 4,- Reglement for Utmerkelser (RU) 

sist endret av Forbundstinget i 2016. 

Spørsmålet er om regionene er underlagt RU eller om regionene står fritt til å lage egne 

reglement for utmerkelser. RU er ikke underlagt NIFs ufravikelige lovnorm for særforbund 

eller særkretser/regioner og det finnes ingen holdepunkt i RU for at RU gjelder utover 

forbundsnivå. 

Det følger videre av RU 4.3 tredje setning,- For å komme i betraktning skal vedkommende 

tidligere ha blitt hedret på klubb eller regions plan.  

Etter lovutvalgets syn åpner en slik ordlyd for at utmerkelser kan skje både på klubb og 

regions nivå, ikke minst fordi det oppstilles som en forutsetning for å komme i betraktning 

til en utmerkelse på forbundsnivå.  

 

Utkastet sier ingenting om hjemmel eller endringskompetanse.  

Til sammenligning skal endringer i RU skal behandles av forbundstinget, jf. NCF lov §17 (1) 

13.   



At regionene ønsker felles retningslinjer for tildeling av utmerkelser kan forståes som at det 

er et formål at det skal være forholdsvis lik utforming i alle regioner, samt lik praksis og 

forståelse av retningslinjene regionene i mellom. Det kan tale for at reglene for utmerkelser 

inntas i regionens lov. Endringskompetansen tilfaller da regionstinget og ivaretar idrettens 

demokratiske prinsipper.  

 

Et alternativ til det overnevnte kunne være å ta inn regionenes reglement inn i RU. Det vil 

sikre lik utforming av reglementet også i fremtiden uten regionale forskjeller, men da 

underlagt forbundstingets og ikke regionens endringskompetanse.  

Dette bør være gjenstand for en videre vurdering på et organisasjonspolitisk plan sett i et 

lengre perspektiv. 

 

Utkastet til regionene er lagt opp til at tre utmerkelse kan tildeles,- hederstegn, diplom og 

barn/ungdomspris. Regionstyret skal fatte vedtak om tildeling av prisene og prisene utdeles 

fortrinnsvis på regionstinget eller ved en annen passende anledning.  

Videre fremkommer det at forslag til kandidater til barn/ ungdomsprisen skal sendes til 

regionen innen 1. januar av enkeltpersoner, lag, sær og idrettskretser. Lovutvalget anbefaler 

at dette spesifiseres for alle utmerkelsene. Dersom regionstyret skal kunne fremme forslag 

til kandidater, bør dette også fremkomme i teksten.  For øvrig er lovutvalget av en 

oppfatning at formålet med utmerkelsen må være å påskjønne personer for administrativ 

innsats eller sportslig aktivitet innen sykkelsporten i regionen og at kommersielle aktører 

(firma/sponsor) utelukkes.  

 

RU beskriver utmerkelser avgrenset til idrettsresultat (diplomer, medaljer, 

mesterskapstrøye, hedersmerke og HM Kongens pokal) og innsats (plaketter). 

Fortjenestemerke kan gis både i annerkjennelse av prestasjon og innsats, jf.RU 4.  

I tillegg spesifiseres utformingen av de ulike utmerkelsene.  Det står ingenting i utkastet om 

utformingen av diplom og merker. Det kan i den anledning være naturlig å se til RU for 

veiledning i utforming av tildelingskriterier, regionsmerker og diplomer.  

Lovutvalget anbefaler også at størrelse til og formål for stipend spesifiseres. 

 

Lovutvalget vil avslutningsvis bemerke RU ikke ser ut til å ha blitt oppdatert i samsvar med 

vedtak fra forbundstinget i 2016, jf. sak 7B. Det anbefales derfor at RU endres i samsvar med 

forbundstingets vedtak.  I tillegg bør det vises til når RU ble fastsatt og når reglementet sist 

ble endret: «Fastsatt av Forbundstinget [dato]. Sist endret ved Forbundstinget [dato].» 

 

Lovutvalget, 27.01.2019 

Jannike Byberg 

Varamedlem 

 

 


