MUNKEN BOWLINGKLUBB
Litt info i forbindelse med utmerkelser som kan deles ut til
klubbens medlemmer.
Riddere
På klubbens «runddager» har det siden 1985 (da i samarbeid med kretsen)
vært tradisjon å utnevne Riddere.
For å bli ridder av «Den evigstående 10’ers orden», gjelder følgende kriterier:

Munken’s Ridderkollegium

«Den evigstående 10’ers orden»
For å bli innvotert i ridderkollegiet kreves
det ikke å være toppspiller, men at man ved
spilleglede, humør og andre positive trekk
har gjort seg fordelaktig bemerket.
Stormester og seremonimester har all myndighet når det gjelder å avgjøre hvem som kan bli
med i vår eksklusive klubb.
Nye medlemmer kan kun innvoteres hvert
5.år, med andre ord når Klubben har «runddag»
Stormester
Seremonimester
Ingrid S Hansen
Roar Hansen

I år ble følgende personer slått til ridder, og de får foruten ridderslaget
et diplom med en begrunnelse for hvorfor de er blitt ridder

Åse Asbjørnsdatter Dreier:
Begrunnelse:
Hennes vilje til å støtte klubben i form av forsøk på å få oss til å prøve lykken i
lotterier, og hennes gode humør og pågangsmot selv når skuldra streiker og
røyken forsvinner, gjør at hun er et fullverdig medlem av Ridderkollegiet

Geir Åge Ofstad
Begrunnelse:
Hans stadig tilbakevendende beskjed om at nå skal han ha en pause fra
spillingen og hans stadige gjeninntreden når det er behov for hans innsats, gjør
ham absolutt berettiget til å bli slått til ridder!

Andreas W Geisnes
Begrunnelse:
Hans positive måte å opptre som abbed på, hans standhaftige tro på at barn kan
være med i bowlingmiljøet fra de er bittesmå når bare pappa har permisjon, gjør
ham klart til en verdig kandidat til riddervervet.

Fra tidligere er følgende Munkenmedlemmer (tidligere og nåværende)
med i ridderkollegiet:
1985 Steinar Nordskag
1995 Anne Grete Berg
Fritz Waldersløw
Johnny Bolland
2000 Oddmund Halseth
Marianne Lundstrøm
2005 Stig Rune Barstad
Roar Hansen
Halgeir Ludvigsen
Pause i 2010

2015 Hanne Kristine Ludvigsen
Georg Utstrand
Magnar Dyrnes
Roar Andersson

Nye utmerkelser
I tillegg til dette Ridderkollegiet som opprinnelig var for hele kretsen
(den gang kretsen stort sett var Trondheim og nærmeste omegn);
innstiftet klubben i 2015 flere nye utmerkelser.
Noen av disse kan deles ut hvert år, og noen kan/skal deles ut hvert 5
år. Det har vært liten aktivitet i forbindelse med disse utmerkelsene
de siste årene, men nå prøver vi å komme i gang igjen.
Utmerkelsene er:
Årets Nonne/Årets Munk
Her er det medlemmene som stemmer på hvem som i løpet at siste år
har gjort seg fortjent til å bli Årets Nonne/Munk.
Denne prisen deles ut på årsmøtet – for foregående sesong. (Merke
på plakett og bowlingfigur til de respektive)
Årets Novise
Denne er det styret som innstiller til og den går til en nykommer som
er lisensiert i klubben og som i løpet av de siste årene har utmerket seg
med stor interesse og størst fremgang.
Denne prisen deles ut på årsmøtet – for foregående sesong. (merke på
plakett og glassfigur til Novisen)
Årets sjel
Denne er det styret som innstiller til og den går til en som har lagt ned
ekstraordinært arbeid for klubben på kort eller lang sikt, som har sitt
hjerte for klubben og som alltid stiller opp for klubben når det trengs.
Denne prisen deles ut på årsmøtet – for foregående sesong (merke på
plakett og glassfigur til Sjelen)

Årets hederspris
Denne prisen er det styret som innstiller til og den går til en som har
vist stort engasjement, som har hjulpet klubben til sportslige
prestasjoner og har lang og tro tjeneste.
Denne deles ut på klubbens «runddag», (hvert 5 år). (merke på plakett
og gullkjegle)
Helgen
Denne prisen er det styret som innstiller til og den er klubbens høyeste
utmerkelse og utnevnes kun i helt spesielle tilfeller.
Den tilfaller den
- som i en årrekke har vist stort engasjement for klubben,
- som i en årrekke har arbeidet utrettelig for klubben gjennom
styre, tillitsverv eller dugnadarbeid
Helgen er livsvarig og gir innehaveren alle rettigheter i klubben på lik
linje med hovedmedlemmene.
Helgener betaler ikke kontingent til klubben
Forslag til kanonisering forelegges styret og styret må så stå
enstemmig bak utmerkelsen.
Helgener kan oppnevnes på klubbens årsmøte om det faller naturlig
eller på klubbens runddag.

Fra tidligere har følgende personer utmerkelser:
Årets Nonne/ Munk; Ingrid S Hansen / Rune Feirud
Årets Novise: Ola Andre H Engebregtsen
Årets Sjel: Frank Selvåg
Årets Hederspris: Magnar Dyrnes og Roar Andersson
Årets Helgen: Ingrid S Hansen og Roar Hansen
De som ble utnevnt for perioden fram til og med 2020 var:
Årets Nonne:
Veronica Sundberg
Årets Munk:
Sander Kastås-Lindstad

Årets Novise:
Magnus Haram Mittet
Årets Sjel:
Trond-Arve Eide Olsen
Årets hederspris: Halgeir Ludvigsen
Helgen:
Magnar Dyrnes

