
NSBF Hall of Fame (HoF) 

Kandidater (generelt): 

Tidligere spillere/dommere/scorekeepere som har vært aktive i løpet av en tiårsperiode før og 

avsluttet 5 år før nominasjon, og har spilt/deltatt minimum 5 sesonger, eller 75 kamper.  

Godkjente kandidater: 

Alle kandidater som har vært aktive minimum 5 sesonger i norsk liga, eller 75 kamper. Kriteriene 

baseres på en subjektiv vurdering av den nominerte sin statistikk som spiller, ferdigheter, integritet, 

sportsånd, karakter og bidrag til norsk soft- og baseball.  

I spesielle tilfeller kan personer nomineres uten å oppfylle kravene til antall sesonger og/eller 

kamper. I slike tilfeller vil det være behov for nominasjon av HoF-komité og vedtak med 2/3 flertall 

fra NSBF hovedstyre. 

Godkjente kandidater kan kun nomineres 3 ganger. Om en kandidat ikke har blitt valgt inn i HoF etter 

tredje nominasjon, vil ikke kandidaten lengre være godkjent for nominasjon med mindre dette 

godkjennes ved 2/3 flertall av NSBF hovedstyre. 

Stemmeberettigede: 

1) HoF-panel: Enhver tids sittende leder i aktiv NSBF-klubb. Med “aktiv klubb” menes “klubb 

registrert under NSBF i siste idrettsregistrering/samordnet rapportering». Hver godkjent 

klubb vil ha én stemme, uavhengig av antall undergrupper/lag.  

2) HoF-komité: Tidligere presidenter i NSBF. Enhver tidligere president i NSBF har rett til å sitte i 

HoF-komiteen. Innlemmelse i HoF-komiteen vil skje på NSBF sin generalforsamling f.o.m det 

året presidenten fratrer sitt verv. Dersom sittende president fratrer sitt verv etter avholdelse 

av generalforsamling og før førstkommende HoF-valg, vil allikevel ikke denne presidenten tre 

inn i komiteen før etter førstkommende NSBF-generalforsamling. 

3) NSBF Hovedstyret: Styremedlemmer (ikke varamedlem) i NSBF 

4) Ansatte i NSBF: Personer med fast ansettelse i NSBF. 

Det foreslås at det etter HoF 2016 opprettes et «Utvidet HoF-panel», bestående av innlemmede HoF-

medlemmer, i tillegg til historisk viktige personer for NSBF. HoF-medlemmer vil automatisk bli 

innlemmet i det utvidede HoF-panelet. «Historisk viktige personer» vil for 2017 bli innlemmet etter 

en nominasjons- og valgprosess tilsvarende innlemmelse i HoF. Ved opprettelse vil det bli opprettet 

inntil 10 posisjoner i «Utvidet HoF-panel», inkludert HoF-medlemmer. Etter 2017 vil det kunne bli 

innlemmet maksimalt 1 «historisk viktig person» i «Utvidet HoF-panel» per år. 

Hvert stemmeberettiget medlem har kun én stemme. Stemmen er personlig og kan ikke overdras. 

Stemmeberettiget person kan miste retten til å nominere og stemme til HoF dersom personen har 

opptrådt i strid med idrettens lover, regelverk og retningslinjer. Tap av denne retten avgjøres av 

NSBF sitt hovedstyre ved alminnelig flertall og kan ikke overprøves. 

Prosess: 

Senest fire uker før hvert års NSBF-årsavslutning vil stemmeberettigede personer inviteres til å 

nominere personer til innlemmelse i HoF inneværende år. For 2016 bortfaller denne tidsfristen. 

Nominasjon skjer på offisielt skjema. Mangelfullt utfylt skjema kan medføre at nominasjonen 



forkastes i sin helhet. Nominasjon skal være NSBF i hende senest kl. 12:00 tre uker før årets NSBF-

årsavslutning. 

HoF-komiteen behandler innkomne nominasjoner. Endelig kandidatliste offentliggjøres senest kl. 

16:00 påfølgende onsdag etter utgått nominasjonsfrist. HoF-komiteen offentliggjør samtidig antallet 

personer som vil kunne innlemmes i HoF ved inneværende års avstemming. Komiteen kan velge å la 

inntil 3 personer innlemmes i HoF hvert år, med unntak av året 2016 hvor inntil 5 personer kan 

innlemmes.  

Avstemming: 

Avstemming skjer elektronisk, med egnet applikasjon som sikrer anonymitet og etterprøving av 

resultatet, samt forhindrer gjentagende stemmegivning. 

Stemmeberettigede vil motta invitasjon til elektronisk avstemming. Avstemming vil skje innenfor et 

tidsvindu på 24 timer, fra kl. 00:00 til kl. 23:59, påfølgende mandag etter offentliggjøring av årets 

kandidater. 

Hver stemmeberettiget skal rangere det antall personer til HoF som angitt av HoF-komiteen, fra en 

liste bestående av alle godkjente kandidater. Dersom kandidatlisten består av flere enn 3 personer, 

vil stemmer avgitt til rang 4 og høyere bli forkastet ved summering av stemmer/poeng. 

Stemmeberettiget må avgi minimum 1 stemme på en kandidat for at stemmen skal ansees som 

gyldig. Ugyldige stemmer ansees som ikke avlagt og teller ikke i summering av antall avgitte 

stemmer. 

For å bli valgt inn i HoF må en kandidat motta minimum 67 % av avgitte stemmer. For at valget skal 

kunne godkjennes må minimum 50 % av alle stemmeberettigede avgi stemme. At en kandidat mottar 

67 % av stemmene garanterer ikke plass i HoF. Ved stemmelikhet vil rangering av kandidatene fra 

avstemmingen bli benyttet for å skille aktuelle kandidater. 

Offentliggjøring: 

Resultatet av HoF-avstemmingen offentliggjøres på NSBF sin årsavslutning samme år. Kun NSBF sin 

generalsekretær vil kjenne til resultatet fra årets avstemming før dette tidspunkt. Av praktiske 

årsaker kan person(er) som skal innlemmes i HoF bli informert før offentliggjøring. 


