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PRISREGLEMENTE 

för 

ÖSTERGÖTLANDS 

SKYTTESPORTFÖRBUND 

 

 
 

MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR, MEDALJER 

VANDRINGSPRISER MM. 
 

Medalj och prisskjutningsreglemente upprättat 2010-03-13 

§ 1 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 

 

Förutom andra tävlingar anordnar förbundets sektioner årligen, eller ger krets eller förening i 

uppdrag att arrangera, distriktsmästerskap enligt bilaga 1. Respektive sektion skall på sitt 

respektive årsmöte besluta vilka av mästerskapen som ska genomföras. 

För tävlingarnas genomförande hänvisas till Svenska Skyttesportförbundets bestämmelser för 

respektive mästerskap med tillägg enligt tävlings PM beslutade av respektive sektion i 

Östergötlands Skyttesportförbund (ÖSF).  

Till de öppna mästerskapen får skyttar oavsett klass anmäla sig. Deltagare i öppna 

mästerskapen skjuter enligt högsta klassens program. 

Vid lågt deltagarantal får klasser slås samman . Detta skall dock meddelas innan tävlingen 

påbörjas. Tävlingsledningen tillsammans med juryn avgör om och hur sammanslagning av 

klasser skall ske. Regler för sammanslagning skall finnas i sektionernas tävlings PM. 
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§ 2 MÄSTERSKAPSMEDALJER 

 

För de klasser och grenar som är godkända av Riksidrottsförbundet (RF) som 

distriktsmästerskap (DM) får RF’s mästerskapsplakett utdelas.  

Plaketten finns i följande utföranden och i guld, silver och brons. 

Manliga: Kvinnliga 

DM stora  (10905) DM stora  (10915) 

DM små  (10906)  DM små  (10916) 

JDM stora  (10907)  JDM stora  (10917) 

JDM små  (10908)  JDM små  (10918) 

 

De stora används individuellt och till föreningslag, de små till lagdeltagarna. 

 

För övriga klasser och grenar används ÖSF medalj enligt nedan. 

 

 
 

 

Respektive sektion väljer färg på medaljbanden. 

 

Guldmedalj/plakett utdelas till segraren om minst 3 deltar i mästerskapet. Vid minst 4 

deltagare utdelas även silver för placering 2 och vid minst 5 även brons för placering 3. 

Samma regler gäller eventuella föreningslagtävlingar. 

 

Respektive sektion administrerar medaljanskaffning och gravyr samt står för kostnaden. 

Medaljer bör om möjligt delas ut vid tävlingstillfället. 

 

 

GRAVYR 

 

Omfattning (gren/klass) 

Årtal 

 

Exempel på omfattning är: 300m, 300m L, 300m Vet, 300m Vet L, G15-17, 

 

Mästerskapsmedaljen kan enligt förbundsstyrelsens bestämmande även användas vid annan 

av förbundet (sektion) anordnad större tävling, jubileum eller dylikt. 

 

Mästerskapmedaljen används även som förtjänstmedalj. 
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§ 3 FÖRBUNDETS FÖRTJÄNSTMEDALJ 

 

 

Utdelas med orange band i  

 

Silver 

 

Guld 

 

 

 

Förtjänstmedaljen urdelas till den som med mångårigt, förtjänstfullt och framgångsrikt arbete 

gagnat skyttet inom förbundet, dock högst till ett sammanlagt antal av 10 medaljer/år. 

 

FORDRINGAR: 

 

Silver 

Förtjänstfullt arbete på distriktsnivå under en tid av minst 5 år eller ned t.o.m. förening, under 

en tid av minst 10 år. 

 

Guld 

Förtjänstfullt arbete över föreningsnivån, under en tid av minst 10 år. Kan utdelas tidigast 10 

år efter att silvermedaljen erhållits.  

 

Förbundsstyrelsen kan i speciella fall utdela medaljen i guld eller silver utan hänsyn till ovan 

angivna krav. 

 

Förslag med meritförteckning på personer som bedöms vara väl förtjänta av utmärkelse 

insändes av föreningsstyrelse till förbundsstyrelsen. Ledamot i förbundsstyrelsen, samt 

styrelse för förbundssektion kan också sända in förslag. 

Alla förslag skall vara förbundsstyrelsen tillhanda årligen före 15 januari det år medaljen skall 

delas ut. 

Beslut om tilldelning av förtjänstmedalj fattas av förbundsstyrelsen. 

Blankett för förslag finns på hemsidan. 

Om inga andra, särskilda skäl föreligger utdelas förtjänstmedaljerna vid förbundets årsmöte. 

 

Gravering, frånsidan: 

För förtjänster, årtal, namn. 

Medaljerna utdelas med etui. För registrering och kostnader svarar förbundet. 
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§ 4 FÖRBUNDETS POÄNGPRISER 

Förbundet uppsätter poängpriser, efter förslag från respektive sektion, om vilka det tävlas vid 

de årliga förbunds-/distriktsmästerskapen. 

Respektive sektion bestämmer i vilka grenar och klasser det skall tävlas om poängpriser. 

Varje år får segraren 6, 2:an 5 osv. Priserna erövras vid uppnådda 20 p. 

Sektion får även sätta upp vandringspriser istället för poängpriser. För erövrande av 

vandringspris krävs tre inteckningar. 

Sektion skall publicera en aktuell lista över alla poängpriser med aktuell poängställning 

respektive vandringspriser med vilka inteckningar som finns på hemsidan. 

§ 5 FÖRBUNDETS CUPPRISER 

Förbundet uppsätter cuppriser, efter förslag från respektive sektion, om vilka tävlas årligen 

vid cuptävlingar individuellt, utan klassindelning (skytt mot skytt tävling). 

Respektive sektion bestämmer vilka cuptävlingar som skall finnas och detaljreglerna för 

dessa. 

§ 6 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR SAMTLIGA POÄNGPRISER OCH 
VANDRINGSPRISER 

I första hand används priser erövrade vid förbundslagtävlingar eller skänkta. 

Poängpriserna graveras med årtal och segrarens/föreningens namn och delas ut vid respektive 

sektions årsmöte. För administration och kostnaderna svarar respektive sektion. 

§ 7 RIKSMEDALJER 

GEVÄR 6,5, KPIST, KORTHÅLL OCH LUFTGEVÄR SAMT DIPLOM FÖR DESSA 

Om medaljer och diplom tävlas enligt Skytteregelbokens bestämmelser. 

Medaljen utdelas i silver och guld. 

Förbundet svarar för registrering av kompetenser samt kostnader för 15-, 25- årsdiplom o.s.v., 

vilka utdelas i samband med förbundets årsmöte. 

Kostnader för medaljer debiteras respektive förening. 

§ 8 ÖSTGÖTAREKORD 

Rekord kan sättas på DM, Regionmästerskap (RM) och SM enligt respektive sektions 

bestämmande. 

Respektive sektion ansvarar för att registrera alla rekord inom sina grenar och publicera dessa 

på hemsidan. 

 

 Gällande östgötarekord skall finnas angivet i tävlingsprogrammet och på hemsidan. 


