NORGES SKIDOMMERLAUG
HEDERSBEVISNINGSKOMITÈ
Union of Norwegian TDs and Style Judges

Verein Norwegischer TDs und sprungrichter

STATUTTER
FOR NORGES SKIDOMMERLAUGS GULLMERKE OG INNSATSPRIS.
1 A) Norges Skidommerlaugs GULLMERKE tildeles etter styrets vedtak
medlemmer av lauget.
1 B) Årsmøte i 1990 besluttet å opprette HEDERSBEVISNINGEN NSDL’S
”INNSATSPRISEN” som kan tildeles fortjente medlemmer som har gjort en
omfattende og stor innsats som TD, dommer eller måldommer og har framhevet
skiidretten- hopp og kombinertsporten på en særs god måte.
Denne ”INNSATSPRISEN” er en HEDERSBEVISNING som tildeles fortjente
og meget aktive medlemmer.
2

Den som blir tildelt GULLMERKE/INNSATSPRIS, må ha vært autorisert
TD/dommer/måler med forbundsgrad i en årrekke. Kandidaten må ha vært svært
aktiv i virksomheten og må etter styrets skjønn være en objektiv kandidat som
har vist fremragende egenskaper i utøvelsen av virksomheten.

3 A) Det styrker et medlems kandidatur til GULLMERKE/INNSATSPRIS at
vedkommende har vært i NSDL’s styre, komiteer/utvalg eller har lang
funksjonstid i laugsadministrasjon på kretsplan.
B) Det er av vesentlig betydning at kandidaten har arbeidet aktivt med
utdanningsvirksomhet på forbunds/kretsplan.
4

For å være kandidat til GULLMERKET vil det være av betydning at kandidaten
har gjennomført betydelige oppgaver som TD/dommer i internasjonale
sammenheng.

5

Forslag på kandidater kan fremmes av NSDLs styre eller fra kretslaug.

6

7

A) Alle forslag behandles av NSDLs styre som gjør sin nnstilling.
B) GULLMERKET: Styret må fatte vedtak med 2/3 flertall for at et
medlem/kandidat tildeles Gullmerket.
C) INNSATSPRISEN: Styret må fatte vanlig flertallsvedtak før et
medlem/kandidat tildeles Innsatsprisen med tilhørende diplom.
D) Kandidater som tildeles GULLMERKET/INNSATSPRIS tildeles også
NSDL’s tilhørende diplom.
Når et medlem blir tildelt laugets GULLMERKE/INNSATSPRIS, ligger det her
den største anerkjennelse for medlemmets fremragende arbeide for laugets
virksomhet gjennom en årrekke som tillitsvalgt i NSDL’s styre, komiteer/utvalg
eller i kretslaugs virksomhet.
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