SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET

Medaljreglemente

REGLEMENTE för Svenska Skyttesportförbundets utmärkelser för förtjänst
Följande utmärkelser för förtjänstfulla gärningar inom eller utom SvSF samt de
tidigare skytteorganisationerna FSR, SSF och SkytteUO finns:
A

Förtjänstmedalj

I Guld - instiftad 1907
I silver - instiftad 1935

B

Bernadottemedaljen

Instiftad 1955

A

Förtjänstmedalj, som av H M Konungen blivit nådigt gillad, är instiftad för att
utdelas såsom erkännande för förtjänstfullt arbete för skytterörelsen.
Guld:
Till svensk medborgare som under lång tid - i regel minst 20 år - för
skytterörelsens främjande nedlagt ett särdeles hängivet, förtjänstfullt och
framgångsrikt arbete inom ett eller flera (läns-)förbund/distrikt. Som alternativ
bör arbetet ha bedrivits på lägst (läns-)förbundsnivå/distriktsnivå. Undantag
från denna regel kan göras om särskilda omständigheter föreligger.
Guldmedalj tilldelas endast person som förut erhållit förtjänstmedalj i silver.
Även från denna regel kan undantag göras, om särskilda omständigheter
föreligger.
Silver:
Till svensk medborgare som under i regel minst 10 år ägnat ett hängivet,
förtjänstfullt och framgångsrikt arbete för skytterörelsens främjande, vilket icke
varit begränsat till vissa föreningar. Silvermedalj tilldelas i regel endast person
som förut erhållit (läns-)förbunds/distrikts förtjänstmedalj i guld, dock att
undantag må göras från denna regel om särskilda omständigheter föreligger.
För person som fyllt högst 25 år skall sådan gärning ha utförts på lägst
ungdomsskytteförbundsnivå/distriktsnivå och under minst 5 år.
Under ett och samma år bör i regel icke utdelas flera medaljer än två i guld
och 20 i silver.
Förslagsrätt beträffande tilldelning av förtjänstmedalj tillkommer:
Ordförande och ledamot i Svenska Skyttesportförbundets styrelse samt
styrelse i Skyttesportdistrikt (SDF).
Förslag om tilldelning av medalj, åtföljd av motivering, insänds på särskild
blankett till SvSF:s kansli årligen före den 31 mars.
Föreslås flera personer skall förslagsställare ange i vilken ordning de bör
ifrågakomma.
Överlämnandet av tilldelad förtjänstmedalj skall ske under högtidliga former
och i regel vid SvSF årsmöte.
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BERNADOTTEMEDALJEN
Bernadottemedaljen har instiftats till minne av Greve Folke Bernadotte af
Wisborg, som var ordförande i FSR:s verkställande utskott 1938-1942 och
Överstyrelsens ordförande 1943-1948.
Medaljen präglas i guld (förgyllt silver) i storlek 33 mm i diameter, framsidan
med profilporträtt av Folke Bernadotte och med text i kanten "Folke Bernadottes minne", frånsidan med skytteemblemet och med text "För förtjänster
om det frivilliga skytteväsendet" jämte därunder namn och årtal.
Medaljen bäres i mörkt orangegult band med smala blå ränder i ytterkanterna.
Till medaljen hör miniatyr i samma utförande.
Medaljen skall tilldelas utanför skytterörelsen stående person, som på ett
förtjänstfullt sätt gagnat skytterörelsen ideellt eller ekonomiskt. Under ett och
samma år bör i regel utdelas högst 15 medaljer.
Förslagsrätt, prövning och beslut om tilldelning av Bernadottemedaljen sker i
likhet med motsvarande bestämmelser för SvSF:s förtjänstmedalj.

BÄRANDE AV MEDALJ
Vid högtidliga tillfällen förväntar sig SvSF att medaljer, utdelade av SvSF och tidigare
skytteorganisationer, bäres till skytteuniform/kavaj och motsvarande högtidsklädsel
för damer. Till högtidliga tillfällen räknas förbundsmöte, jubileum eller särskild
sammankomst vid SM, NM eller liknande. Även i övrigt får medalj (miniatyr) bäras.

