
Side 1 

Statutter for 

hedersbevisninger, utmerkelser, premier, stipendier og gaver 

i Kongsberg orienteringslag 
Vedtatt på årsmøte i Kongsberg orienteringslag 25. januar 2022 

 

 

1) Hedersbevisninger 
a)  Æresmedlem 

• Forgylt sølvmedalje, forgylt gullmerke og diplom. 

• Utnevning for ekstraordinær sportslig og/eller administrativ innsats over flere år. 

• Kan også tildeles personer som ikke er medlem av KOL. 

 

b) Hedersmedalje (sølv) 

• Sølvmedalje, klubbmerke i sølv og diplom. 

• Tildeles for sportslig innsats av internasjonal klasse eller for stor administrativ innsats over flere 

år. 

 

c) Hedersmedalje (bronse) 

• Bronsemedalje, klubbmerke i bronse og diplom. 

• Tildeles for sportslig eller administrativ innsats over flere år. 

 

d) Erkjentlighetsgave 

• For stor innsats over en begrenset periode kan personer tildeles erkjentlighetsgave. 

• Kan også tildeles personer som ikke er medlem av KOL. 

 

KOLs styre oppnevner en komite for vurdering av hedersbevisninger bestående av 3 medlemmer, der begge 

kjønn skal være representert. Komitemedlemmene konstituerer seg med en leder. Sammensetningen i 

komiteen vurderes av styret hvert annet år, men kun ett medlem skiftes ut hver gang. Ingen i KOLs styre kan 

være medlem av komiteen. 

 

Alle KOL-medlemmer kan komme med forslag på kandidater til hedersbevisning. 

 

Komiteen innstiller, og KOLs styre avgjør. 

 

2) Utmerkelser, gaver og stipendier for sportslige prestasjoner 
a) Årets løpere 

Premien deles ut til odel og eie til beste løper i dameklassene samlet D17-20 og D21 og til beste løper i 

herreklassene samlet H17-20 og H21. 

 

b) Fremgangspremie 

Tildeles som oppmuntring til junior/ungdomsløper-e som deltar aktivt på trening og konkurranser og har 

vist fremgang gjennom sesongen. Deles ut bare en gang til samme person. 

 

c) Stipender 

Aldersgruppe: Stipend utdeles til løpere som starter i klasser fra D/H17 til og med D/H21. 

 

Kriterium for tildeling av stipend: 

Stipender kan tildeles medlemmer i KOL som i sesongen har vist gode sportslige prestasjoner. Stipender 

utdeles i 5 nivå for orientering og skiorientering. For ski-orientering gis stipend på 50% av beløpet. Bare 

ett krav i de forskjellige nivåene må innfris for å få stipend. En person kan ikke tildeles mer enn ett 

stipend pr. år. Løper mottar alltid det høyeste stipendet han/hun er kvalifisert for. Gode prestasjoner i 

andre større konkurranser enn de som er nevnt under kan, etter vurdering også kvalifisere til stipend. 

Tildeling av stipend fastsettes av styret etter innstilling fra junior-/seniorleder. 

 

 

 



Side 2 

For å oppfylle kriteriene forutsettes plassering blant den beste 1/3 av startende løpere. Det er satt opp 

følgende krav til å få tildelt stipend i de forskjellige nivåene: 

 
Nivå 5: (kr. 10.000,-) 

• Medalje individuelt i senior VM eller seier i verdenscup sammenlagt 

 

Nivå 4: (kr. 8.000,-) 

• Gull individuelt i senior NM i sprint, mellom- eller langdistanse 

• Blant de 6 beste i senior VM eller blant de 3 beste i verdenscup sammenlagt 

• Deltakelse på stafettlag som tar medalje i senior VM 

• Medalje individuelt i senior EM 

 

Nivå 3: (kr. 6.000,-) 

• Gull individuelt i senior NM i natt eller ultralang distanse 

• Sølv eller bronse individuelt i senior NM i sprint, mellom- eller langdistanse 

• Uttak til senior VM 

• Deltakelse på stafettlag som tar medalje i senior EM 

• Medalje individuelt i Student VM, Universiaden (eller tilsvarende internasjonale arrangement) 

 

• Gull individuelt i junior NM i sprint, mellom- eller langdistanse 

• Medalje individuelt i junior VM 

 

Nivå 2: (kr. 3.000,-) 

• Sølv eller bronse individuelt i senior NM i natt eller ultralang distanse 

• Blant de 6 beste individuelt i senior NM i sprint, mellom- eller langdistanse 

• Deltakelse på stafettlag som tar medalje i senior NM 

• Seier i et Norgescupløp for senior 

• Blant de 6 beste sammenlagt i senior Norgescup 

• Blant de 3 beste sammenlagt i U23 Norgescup 

 

• Sølv eller bronse individuelt i junior NM i sprint, mellom- eller langdistanse 

• Gull individuelt i junior NM i natt eller ultralang distanse 

• Blant de 3 beste sammenlagt i junior Norgescup 

• Deltakelse på stafettlag som tar gull i junior NM 

• Uttak til junior VM 

• Medalje individuelt i EYOC (eller tilsvarende internasjonalt juniorarrangement) 

 

Nivå 1: (kr. 1.500,-) 

• Blant de 15 beste individuelt i NM senior sprint-, mellom- eller langdistanse 

• Blant de 6 beste individuelt i NM senior natt- eller ultralangdistanse 

• Blant de 3 beste i et Norgescupløp for senior 

• Deltakelse på stafettlag som blir blant de 10 beste i senior NM 

• Blant de 10 beste sammenlagt i senior Norgescup 

• Blant de 6 beste sammenlagt i U23 Norgescup 

 

• Blant de 10 beste individuelt i junior NM i sprint-, mellom- eller langdistanse 

• Blant de 6 beste individuelt i junior NM i natt- eller ultralangdistanse 

• Deltakelse på stafettlag som tar sølv eller bronse i junior NM  

• Seier i et Norgescupløp for junior 

• Blant de 6 beste sammenlagt i junior Norgescup 

• Uttak til internasjonale representasjonsoppgaver (JEC, EYOC, Nordisk, Student VM, Universiaden, e.l) 

 

 

d) KOL-gave 

Styret vurderer type gaver som skal gis ved andre anledninger, men det bør være en serie av faste gaver. 

Det trykkes et kort med KOLs emblem og passende tekst som vedlegges ulike gaver. 

 

3) Endringer i statuttene 
Når statuttene for hedersbevisninger, utmerkelser, premier, stipender og gaver er vedtatt, bør de ikke endres 

unødig ofte. Statuttene kan bare endres av KOLs årsmøte. 


