
Vedtekter for LINDBOEPOKALEN for allsidig idrett i Tønsberg 
Sist revidert 20.01.2022  

Tønsberg kommune står i henhold til formannskapets vedtak av 24. mai 1950 som pokalens beskytter. 

1. Pokalen er stiftet september 1931 av direktør Chr. Lindboe for – med bakgrunn i Idrettsmerkets 

bestemmelser - å fremme interessen for allsidig idrett i Tønsberg.                

2. Til å konkurrere om pokalen innbys alle fra og med det året de fyller 16 år og er tilsluttet en 

idrettsforening i Tønsberg som har representasjonsrett ifølge Norges Idrettsforbunds lover.  

Det er ingen påmeldingsavgift. Den enkelte deltakers utgifter i forbindelse med selve konkurransen 

bæres av deltakeren selv. 

3. Konkurransen om pokalen skjer i øvelser innen hurtighet, spenst, styrke, utholdenhet og ferdighet 

– innen følgende øvelser: 
    a.100 m løp 

    b. Lengde m/tilløp eller høyde m/tilløp 

    c. Diskos eller kule 

    d. 1.500 m løp 

    e. 200m svømming 

    f. Ferdighetsøvelse. En av disse må gjennomføres etter idrettsmerkets bestemmelser: 
i. Langrenn på ski 10 km 

ii. 20 km sykling 

iii. Orienteringsløp kort løype  

iv. 1000m skøyter 

4. For konkurransene under 3 a. – e. gjelder utarbeidede poengtabeller i samsvar med vedlegg. Ingen 

deltaker kan vinne pokalen dersom et resultat ikke tilfredsstiller idrettsmerkets fordringer.  

5. Pokalvinneren får sitt navn inngravert på pokalen og får et minne om sin seier. Pokalen kan ikke 

vinnes til odel og eie. Vinneren kan oppbevare pokalen inntil ny vinner har erobret den. Vinneren er 

personlig ansvarlig for at pokalen ikke kommer til skade. Hvis ikke vinneren oppbevarer pokalen, 

skal pokalstyret sørge for at Tønsberg kommune ivaretar oppbevaringen.  

Tønsberg kommune holder pokalen forsikret mot brann og tyveri. 

6. Alle deltakere som fullfører samtlige prøver og tilfredsstiller kravene i pkt. 4, kan kjøpe 

Lindboepokalens merke.  

7. Konkurransen skal finne sted hvert år. Prøvene avholdes i løpet av kalenderåret etter pokalstyrets 

beslutninger. Innen 1. januar gjør pokalstyret avtale med aktuelle idrettsforeninger om 

gjennomføring av arrangementene og publisering av disse. De arrangerende foreninger skal som 

kontrollører kun benytte autoriserte eller av pokalstyret godkjente dommere. Resultatet av 

konkurransene sendes av de arrangerende foreningene snarest mulig til pokalstyret som beregner 

det endelige resultat, jfr. pkt. 4, og som foretar utdeling av pokalen og merker.  

8. Som pokalstyre fungerer et kollegium på minst 4 medlemmer, valgt for et år av gangen; et medlem 

oppnevnt av hhv. Tønsberg kommunes Idrettsråd, Tønsbergs Turnforenings styre, Tønsberg 

Friidrettsklubbs styre, eventuelt et medlem fra en klubb som representerer en ferdighetsøvelse og 

et medlem fra politisk utvalg for kultur, idrett og folkehelse. Styret velger selv sin leder og sekretær. 

9. Ved enstemmige beslutninger kan pokalstyret foreta endringer i disse vedtektene, herunder justere 

øvelsesutvalg i pkt. 3 og poengberegning i pkt. 4. Justeringer foretas før 1. januar. 

10. Tvister avgjøres av pokalstyret. 

11. For øvrig er Norges Idrettsforbunds og de respektive særforbunds til enhver til fastsatte lover 

gjeldende. 

Pokalstyret, Tønsberg, 20. januar 2022 

Rune Øverland (s)  Kjell Stordalen (s) Kristin Bruserud (s) Anne Holm Moen (s)  

Tønsberg friidrettsklubb Tønsbergs Turn  Tønsberg Idrettsråd Politiker    


