
Statuetter for Æresmedlemskap i Oppegård golfklubb. 

 

1. Om æresmedlemskap 

Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse og utdeles kun til medlemmer som har 
gjort en høyst ekstraordinær innsats for Oppegård golfklubb  

Æresmedlemskap i Oppegård golfklubb er for å hedre enkeltmedlemmer som har ytt særlig 
fortjenestefull innsats.  

Æresmedlemmer får et livslangt fritt medlemskap i klubben. Dette kan ikke overføres til andre. 

Det skal opprettes et arkiv over æresmedlemmer med begrunnelse til tildelingen. 

Æresmedlemmer skal inviteres til jubileer og andre store tilstelninger i klubben 

 

 2. Kriterier 

I vurderingen av kandidater gjøres det en individuell vurdering av medlemmets samlede 
innsats for klubben, gjerne sammenlignet med tidligere tildelinger. I vurderingen skal det 
bl.a. legges vekt på: 

- Langvarig innsats som tillitsvalgt i ulike posisjoner i klubben eller overordnede 
organisasjonsledd 

- Har gjennom flere år arbeidet for klubben gjennom styre, tillitsverv og dugnadsarbeid. 

- Har vært pådriver i og påvirke miljø/samhold og trivsel over tid eller har påvirket klubben i en spesiell 
sak som har hatt positiv betydning for klubben. 

- Fremragende innsats for klubben på andre områder. 

- Det er et krav om minimum 15 års medlemskap i klubben. 

3. Valg 

- Det er medlemmer av klubben som kan foreslå kandidater 

- Forslaget må innlevere skriftelig 

- Sammen med forslaget på kandidaten skal det foreligge en utfyllende begrunnelse for forslaget 

- Forslag må være styre i hende senest 31 desember 

- Kandidaten må enstemmig godkjennes av styret 

 



4, Overrekkelse  

-Tildeling skal skje på klubbens årsmøte eller en annen større anledning som for eksempel 
jubileumsfest. 

- Om ikke vedkommende selv kan møte velger han/hun selv en representant til å motta prisen. 

- Det vil bli tildelt ett diplom og plakett samt et bevis som kan forevises om behov. 

- Det skal også overrekkes blomster 

- Det skal tas bilder, legges ut på OPGK hjemmeside samt sendes ut til lokal avis/presse 

. 

Utfyllende tekst: 

Det normale er at et æresmedlemskap tildeles for stor administrativ innsats. Bare i sjeldne 
tilfeller vil gode idrettsprestasjoner i seg selv være nok for å tildele æresmedlemskap. I og med 
at æresmedlemskap skal henge høyt, vil selv ikke en formidabel innsats på det administrative 
plan i en avgrenset periode på noen få år ikke være nok for å bli æresmedlem. Ut fra dette vil 
det i praksis svært sjeldent tildeles æresmedlemskap til personer under 60 år. 

Æresmedlemskap må ikke forveksles med hederspris eller annen hedersbevisning i klubben. 
Hederspriser kan utnevnes av styret på fritt grunnlag, basert på ekstraordinær innsats i kortere 
tidsperioder. 

 

 

 
 


