
                                                             
 

RETNINGSLINJER FOR STAVANGER IDRETTSFORENING 

 

Stavanger Idrettsforening allianseidrettslag inngår i en  idrettslagsallianse med Stavanger 

Idrettsforening Fotball, Stavanger Idrettsforening Håndball og Stavanger Idrettsforening 

Friidrett. 

 

I den nye klubblov for Stavanger Idrettsforening som ble godkjent av Rogaland Idrettskrets 

22.10.2013 og vedtatt på Årsmøte i klubben 01.04.2014 ble Retningslinjene tatt ut av 

lovteksten. RIK ba Stavanger Idrettsforening om å ta Retningslinjene inn i klubbens 

organisasjonsplan/håndbok. 

 

Retningslinjene er revidert per 1. oktober 2014 og skal eventuelt vedtas på Årsmøtet for 2014 

som avholdes i 2015. 

Retningslinjene foreslås å endres til slik : 

 

1.KLUBBMERKE 

 

Klubbmerket ble vedtatt på foreningens generalforsamling i 1907 og noe forenklet året etter. 

Merket er SIF i  hvite bokstaver på svart bunn, med en grønn eikekrans rundt. 

 

2 .FARGER / DRAKTER 

 

Fotball-og håndballdrakten :  Hvit trøye med foreningens merke på brystet 

               Hvit bukse, hvite strømper 

    Begge plagg med sort besetning 

 

Friidrettsdrakten :  Hvit singlet med foreningens merke på bystet 

    Hvit bukse 

    Begge plagg med sort besetning   

 

3. UTMERKELSER – HEDERSTEGN 

 

Formålet med disse bestemmelsene er at Stavanger Idrettsforening og lagene tilsluttet 

alliansen i størst mulig grad skal ha en ensartet praksis ved tildeling av utmerkelser og 

hederstegn. 

Lagene tilsluttet alliansen står fritt til å foreta premiering og tildele utmerkelser til aktive og 

tillitsvalgte i de tilfeller som ikke er omtalt i disse bestemmelser. 

 

3.1 Æresmedaljen 

 

Æresmedaljen er Stavanger Idrettsforenings høyeste utmerkelse 

 

Til æresmedlem kan kun utnevnes medlemmer for særlig fortjenestefullt virke innen 

foreningen av sportslig eller administrativ art. 

Æresmedlemmer blir tildelt Æresmedaljen, diplom. 

Æresmedaljen er foreningens merke med sløyfe. I tillegg diplom. 



 

Æresmedlemmer for Stavanger Idrettsforening utnevnes av allianseidrettslagets styre etter 

innstilling fra lagenes styrer. 

 

Innkomne forslag til æresmedlem skal sendes til samtlige lags styrer til uttalelse før 

behandling i Stavanger idrettsforenings styre, 

 

Det kreves ¾ flertall på Stavanger Idrettsforenings årsmøte 

 

3.2 Fortjenestemedaljen 

 

Fortjenestemedaljen kan tildeles til medlemmer med 25 år fortjenestefullt virke innen 

foreningen, av sportslig eller administrativt art. 

 

Fortjenestemedaljen er foreningens merke opphengt i lenke samt diplom. 

 

Fortjenestemedaljen tildeles av foreningens  styre etter innstilling fra lagenes styrer. 

 

Innkomne forslag til tildeling skal sendes til samtlige lags styrer til uttalelse før behandling i 

Stavanger idrettsforenings styre, 

 

Det kreves ¾ flertall på Stavanger Idrettsforenings årsmøte 

 

3.3 Utmerkelse/medalje for administrativt virke 

 

20 år eller mer innen administrativt/sportslig arbeid. 

 

Plakett med foreningens merke. Diplom. 

 

Tildeles av det enkelte lag etter vedtak i lagets styre. 

 

4. UTMERKELSER FOR AKTIV IDRETT 

 

4.1 Årets idrettsutøver 

 

Pris for Årets Idrettsutøver kan tildeles medlemmer som har gjort seg spesielt bemerket eller 

vist størst fremgang innen sin idrettsgren fotball/håndball/friidrett. 

 

Prisen er diplom samt stor plakett med klubbens merke. 

 

Premien for Årets idrettsutøver tildeles av foreningens styre etter innstilling fra lagenes styre. 

 

4.2 Utmerkelse for antall obligatoriske kamper på A-laget i fotball og A-laget i håndball 

: 

 

 200 kamper : Plakett med foreningens merke. Diplom 

 300 kamper : Plakett med foreningens merke. Diplom 

 400 kamper : Plakett med foreningens merke. Diplom  

 

4.3 Utmerkelser som aktiv spiller på aldersbestemte lag 



 

 5 år : SIF jakkemerke 

          10 år : Plakett med foreningens merke. Diplom 

  

4.4  Utmerkelse for 20 år som aktiv spiller på seniornivå 

 

 Stor plakett med foreningens merke. Diplom 

 

4.5  Utmerkelse innen friidrett : 

 

 Norgesrekord innen sin gren : 

 Plakett med foreningens merke. Diplom 

 

 Kretsrekord innen sin gren : 

 Plakett med foreningens merke. Diplom 

 

Deltakelse i krets/Norgesmesterskap : 

 

 5 år eller flere   : Plakett med foreningens merke. Diplom 

 10 år eller flere : Plakett med foreningens merke. Diplom 

 

  4.6  Styret i Stavanger Idrettsforening kan kan i spesielle tilfeller tildele  

         utmerkelser  utover det som fremgår av pkt 3 og 4. 

 

 

5. ØKONOMI 

 

Alle medaljer, premier, pokaler og diplomer som er listet i disse Retningslinjer bekostes av 

Stavanger Idrettsforening (allianseidrettslaget). 

Premier og utmerkelser utover dette bekostes av det enkelte lag. 

 

Disse retningslinjene er vedtatt på Årsmøtet i Stavanger Idrettsforening 8. april 2015 

 


