NORGES KICKBOXING FORBUND
POINTFIGHTING, LETTKONTAKT, FULLKONTAKT, LOW-KICK, K-1, MUSICAL FORMS

ÆRESJURYEN
Oppgaver og kriterier
1. Historikk
En av tingene som i 1988 manglet i NKBF var en honnør til de som har lagt ned masse arbeid for
forbundet. Steinar Trones påtok seg oppdraget med å sette dette i system, han kom frem til at vi
trengte en Æresstatuett m/diplom hvor Utdelingen fortrinnsvis skal foregå under NM eller Årstinget.
I 2000 kom Lasse Strand med den gode ideen at vi burde ha en påskjønnelse til personer som har
gjort en spesiell innsats, ut over det som var forventet og som aldri fikk noen påskjønnelse.
Forbundet var flinke til å gi oppmerksomhet til utøvere som utmerket seg. Dette er det primære og
er godt ivaretatt. Det skal derimot ikke glemmes at for å få apparatet NKBF til å fungere og produsere
gode forbilder, det være seg utøvere, ledere, trenere, dommer og støtteapparat, er der personer
som står på uten tanke for egen vinning. Disse er og har vært til meget stor nytte. Dette kruset er et
uttrykk for vår takk til vedkommende og hun/han skal vite at vi setter pris på innsatsen og den vi l bli
husket.
I 2010 ble Æreskomiteen avviklet og det ble opprettet en egen Æresjury.

2. Lovnorm og Mandat
Teksten i NKBF Lovnorm § 18 er endret og lyder:
”Personer som har gjort en særlig innsats for kickboxingidretten i Norge, kan utnevnes til
æresmedlem av Norges Kickboxing Forbund. Kandidater oversendes til styret v/ president av
æresjuryen, for godkjenning. Æresjuryen består utelukkende av tidligere æresmedlemmer.
Æresmedlemskap er den høyeste utmerkelse forbundet kan gi.”
På styremøtet 3. september 2011 ble det fattet et enstemmig vedtak om å pålegge æresjuryen
følgende oppgaver:
 Nominering av kandidater og utdeling av Æresmedlemskap.
 Nominering av kandidater og utdeling av Innsatskruset.
 Premiere dommerne etter X antall dømte NM.
 Diverse andre jubileer/personer som bør hedres.
Kandidatene skal meldes til styret v/president før utdeling.
Bestilling av pokaler og lignede gjøres i samarbeid med NKBF kontoret.
Merknad: Landslagsledelsen fortsetter å ha ansvaret for nominering av EM/VM pokaler, Årets
Kickboxer og Årets Talent. Generalsekretær/President sørger for premiering til EM/VM/Combat
Games medaljører.

3. Æresjuryen
Æresjuryen består av 3 medlemmer. Utskifting skjer dersom medlemmer ønsker å slutte, faller fra,
eller ev. blir fjernet av President/styret grunnet disiplinære årsaker. Normalt vil æresjuryen fremme
ny (-e) kandidat til styret v/President for godkjenning.
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4. Æresstatuett m/diplom for Æresmedlemskap og Innsatskruset
NKBFs Æresstatuett m/diplom for Æresmedlemskap og NKBFs Innstaskrus er to nivåer av
påskjønnelser og honnør til personer som har lagt ned masse arbeid for forbundet.
Dette er personer som har gjort en spesiell innsats, ut over det som var forventet, for å få apparatet
NKBF til å fungere og produsere gode forbilder. Dette kan være utøvere, ledere, trenere, dommer og
støtteapparat mfl. som står på uten tanke for egen vinning. Disse er og har vært til meget stor nytte
for forbundet og sporten generelt. Æresbevisningen er et uttrykk for vår takk til vedkommende og
hun/han skal vite at vi setter pris på innsatsen og den vil bli husket.
Det er normalt å bli vurdert og tildelt Innstaskruset først, for etter ytterligere år med innsats å bli
vurdert og tildelt Æresstatuetten m/diplom for Æresmedlemskap i NKBF.
Æresjuryen nominerer kandidater som innmeldes til styret v/President som godkjenner kandidatene.
Utdeling av æresbevisningene skjer normalt under NM.
5. Dommere
Hedre dommere for årlig og lang innsats i dommergjerningen.
 Årlig NM deltagelse
Glass (tilsv.)
 10 års NM deltagelse
Vase (tilsv.)
 20 års NM deltagelse
Stor Vase (tilsv.)
 Utover 20 års NM deltagelse
Innsatskruset (se pkt. 4)
Oversikt over dommere og antall NM varetas av æresjuryen i samarbeid med dommerkomiteen.
Utdeling av årlig, 10 års eller 20 års NM deltagelse skjer normalt under NM.
6. NM arrangør
NKBF ønsker å hedre klubber som tar på seg jobben som NM arrangør, samt gi en spesiell
oppmerksomhet til klubber som har jubileer som NM arrangør.
 Årlig NM arrangør uten jubileum
Forbundets Glasskulptur tilsv.
 Hvert 10 års jubileum (10/20/30 osv.)
Forbundets Tinnfat tilsv.
 Ved 25/75 års jubileum tilsv.
Forbundets Tinnfat tilsv.
Oversikt over klubbjubileer og NM arrangører med jubileer ivaretas av æresjuryen i samarbeid med
President og Generalsekretær.
Utdeling av årlig glasskulptur eller jubileumsfat skjer normalt under NM.
7. Andre oppmerksomheter
Æresjuryen, President eller Generalsekretær kan foreslå/forestå utdeling eller forsendelse av
blomster eller annen passende oppmerksomhet ved spesielle anledninger/hendelser.
Dersom forbundet får informasjon om dette og finner det økonomisk forsvarlig og riktig ut i fra
situasjon kan oppmerksomheter gis til personer som f.eks:
 har tatt på seg arrangementer/aktiviteter over år (f. eks. sommerleir, stevner, kurs/seminar etc)
 får viktige stillinger/verv i NIF/WAKO eller tilsv.
 har bursdager (50 år/75 år etc.)
 har utført oppgaver eller støttet forbundet på en spesiell måte, eller over flere år etc.
 gifter seg, får alvorlig sykdom/ulykker/ved dødsfall eller lignende
 andre spesielle anledninger/hendelser

Steinar Trones, Thomas Steenberg og Espen Lund
NKBF Æresjury
À jour pr 6 jan 2013
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