
UTMERKELSER 
 
 
 
Æresmedlemskap 
Æresmedlemskap er forbundets høyeste utmerkelse. Dette blir tildelt personer som
seg særlig fortjent til det etter flere års innsats etter tidligere tildelt Gullmerke. Ved
tildele må bli gjort på ordinært forbundsting med 4/5 stemmeflertall etter innstilling
forbundsstyret. Merket for Æresmedlemskap er forbundets logo i gull med gullkran
ut sammen med NBF´s store diplom. 
 
 
Gullmerket 
Dette blir tildelt personer som har gjort seg særlig fortjent til det etter flere års inns
forbundsnivå etter tidligere tildelt Hederstegn. Vedtak om å tildele må bli gjort på o
forbundsting med 3/4 stemmeflertall etter innstilling fra forbundsstyret. Gullmerke
forbundets logo i gull og deles ut sammen med NBF´s store diplom. Personer som 
oppnådd Gullmerket gis livsvarig adgangskort for to personer til alle kamper i NBF
Gullmerket kan i ekstraordinære tilfeller etter enstemmig beslutning av forbundssty
utenlandske personer. 
 
 
Hederstegn 
Dette merket tildeles personer som har gjort seg fortjent til det for sin innsats gjenn
for idretter innenfor vårt forbund. Hederstegnet innstilles av seksjonsstyret til forbu
Beslutning om å utdele denne utmerkelsen må fattes av forbundsstyret og være ens
Forbundsstyret kan også beslutte å tildele Hederstegnet. Hederstegnet deles ut på 
Forbundstinget. Merket er forbundets logo på blå bunn med gullkrans og deles ut s
med NBF´s store diplom. Personene som har oppnådd Hederstegnet gis livsvarig a
for to personer til alle kamper i NBF-regi. 
 
 
Forslagsrett 
Forslag til utmerkelser i NBF kan fremmes av styret i klubb, styret i krets/region, 
seksjonsstyret og forbundsstyret. Forslag til utmerkelser ut over eget forbund fremm
forbundsstyret. 
 
 
Spillere 
Forbundets felles utmerkelser for landslagsdeltakelse som spiller (samme idrett). 
1. 75 seniorlandskamper tildeles gullklokke. 
2. 100 seniorlandskamper tildeles statuett. 
Øvrige utmerkelser foretas på seksjonsnivå. 
Disse vedtektene kan kun endres på forbundstinget med kvalifisert flertall. 
 har gjort 
tak om å 
 fra 
s og deles 

ats på 
rdinært 

t er 
har 
-regi. 
ret tildeles 

om flere år 
ndsstyret. 
temmig. 

ammen 
dgangskort 

es av 


