
Larvik kommunes honnørpriser 

Retningslinjer for Larvik kommunes Idrettspris 

Vedtatt av Larvik kommunestyre 04.04.2018, sak 067/18. 
 
   

1. 
a) Idrettsprisen deles ut til aktiv utøver eller lag i kommunen for resultater på 

høyt nivå.  
b) Idrettsprisen deles ut til en mottaker som har gjort en verdifull frivillig innsats 

for idretts- og friluftslivet i kommunen. 
 

2. Kostnadsrammen for Idrettsprisene settes samlet til inntil kr 30.000. Dette skal 
inkludere et stipend og diplom til aktiv utøver/lag, samt en kunstgjenstand og 
plakett/diplom til frivillig. 
 

3. Leder av politisk komité (Kultur- og oppvekstkomiteen) oppnevner en jury til å utrede 
og beslutte tildeling av prisen. Juryen består av: 

a) Leder av Larvik Idrettsråd 
b) En representant for administrasjonen i Larvik kommune 
c) To politiske representanter fra komiteen. Juryleder oppnevnes av leder av 

komiteen. Ved stemmelikhet har juryleder dobbeltstemme. 
 

4. Juryens og komiteens arbeid: 

 Jury har oppstartsmøte innen utgangen av februar. 

 Juryen bestiller en sak i ØP og sørger for aktiv bruk av sosiale medier, lager 
mediestrategi og kunngjør forslagsfrist samtidig. 

 Fristen for å sende inn forslag på nominerte er 1 mai. Fristen er endelig for 
alle.  

 Juryen samler informasjon om alle nominerte kandidater, gjennomgår og 
lager en innstilling på inntil 5 kandidater  til komiteemøte i mai. I dette møtet 
kan ikke komiteen fremme nye kandidater, kun komme med bemerkninger til 
innstillingen. 

 Juryen har prioriteringsmøte om endelig innstilling  til 1 kandidat før 
sommeren, denne  legges frem i augustmøtet. 

 Endelig  innstilling behandles som en egen lukket sak i komitémøtet i 
august/september. Komiteen offentliggjør deretter prisvinner og forestår 
utdelingen av prisen. 
 

Larvik kommunes honnørpriser (kulturprisen, idrettsprisen, byggeskikkprisen og 
bevaringsprisen) deles ut ved et felles arrangement om høsten. Kommunen er ikke 
pliktig til å dele ut prisen hvert år. 

 
 
Vurderingskriterier for Larvik kommunes idrettspris 

 Aktiv individuell utøver eller unntaksvis et lag. Skal være 
prestasjonsorientert/-rettet. 



 

 Frivillig: 
 Dommer 
 Tillitsvalgt 
 Arrangementsansvarlig 
 Trener/leder 
 Friluftslivsorganisasjoner 

 


