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SBF PLAKETTREGLEMENTE 2005 

PLAKETTREGLEMENTE FÖR SBF 
Fastställt av SBF styrelse den 22 januari 2006. 

TÄVLINGSPLAKETTER 
A. SVENSKA MÄSTERSKAPEN 

A1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS SM-PLAKETT 
Vid ordinarie SM-tävling utdelas Riksidrottsförbundets SM-plakett i guld-, silver- respektive brons för 
första, andra respektive tredje placering. Som SM-tävling räknas också Junior-SM. 

Not: Förutsätter att antal deltagare uppfyller kraven i FSF generella tävlingsregler. 

Kostnad för RF SM-plaketter betalas av SBF 

 

A2. SVENSKA BALLONGFEDERATIONENS SM-tavla 
SM-tavlan, som tillsvidare förvaras  på Andréemuseet i Gränna förses varje år med en ny plåt. På denna 
ingraveras följande: 

 Tävlingsplats och årtal 
 Svenske mästarens namn  

Kostnad för minnesplåt på SM-tavlan betalas av SBF 

 

A3. FLYGSPORTFÖRBUNDETS TÄVLINGSPLAKETT 
Utdrag ur FSF reglemente, senast fastställd 17/1 2004 

Vid ordinarie SM-tävling utdelas guld-, silver- respektive bronsplakett för första, andra respektive tredje 
placering. Som SM-tävling räknas också Junior-SM. 

Not: Förutsätter att antal deltagare uppfyller kraven i FSF generella tävlingsregler. 

Kostnad för FSF:s tävlingsplaketter utdelade enligt punkt A3 betalas av SBF 

 

B. FLYGSPORTFÖRBUNDETS TÄVLINGSPLAKETT 
Utdrag ur FSF reglemente senast fastställd 17 januari 2004 

B1. Vid VM-, EM- och NM-tävling som äger rum inom Sverige utdelas guld-, silver- respektive 
bronsplakett för första, andra respektive tredje placering. 

B2. Vid VM-, EM- och NM-tävling, som inte anordnas av Sverige, får svensk tävlande som erövrat 
första, andra respektive tredje placering guld-, silver-, respektive bronsplakett. 

B3. Vid annan av SBF sanktionerad nationell eller internationell tävling i Sverige utdelas silver- 
respektive bronsplakett för första respektive andra placering. 

 I undantagsfall kan FSF styrelse besluta att samtliga tre valörer utdelas vid större internationell 
tävling anordnad i Sverige. 

B4. För annan speciell flygsportprestation utförd vid tävling i Sverige eller utomlands eller i annat 
sammanhang kan FSF styrelse besluta om utdelning av lämplig valör av tävlingsplaketten med 
hänsyn till prestationen. Guldplakett skall normalt endast komma ifråga för Världs- eller 
Europarekord eller likvärdig prestation. 

a) Kostnad för plakett utdelad enligt punkt B1 och B3 betalas av SBF 
b) Kostnad för plakett utdelad enligt punkt B2 och B4 betalas FSF centralt 

 

C. SVENSKA CUPEN 
I Svenska Cupen utdelas STÅHL-plaketten i guld-, silver- respektive brons för första, andra respektive 
tredje placering enligt slutlig resultatlista för varje år. 
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FÖRTJÄNSTPLAKETT ”STÅHL-Plaketten” 
Fastställt av SBF styrelse den 22 januari 2005. 

Plaketten är formgiven av Eric Ståhl och användes vid EM 1976 i Skövde och VM 1979 i 
Uppsala som tävlingsplakett. Erics son, Jan Ståhl, har ställt plaketten till SBF:s förfogande att 
användas som förtjänstplakett. 
 
1. SBF förtjänstplakett som finns i guld, silver och brons kan tilldelas person eller förening som utfört 

förtjänstfullt arbete till gagn för flygsporten. För synnerligen förtjänstfullt arbete kan guldplakett monterad 
på träplatta utdelas. 

2. Plaketter utdelas normalt på SBF ordinarie årsmöte. 

3. Förslag med motivering till erhållande av SBF förtjänstplakett skall vara SBF tillhanda senast 1 december 
för plakett som skall utdelas på följande årsmöte. För plakett som skall utdelas vid annat tillfälle skall 
förslag vara SBF tillhanda  senast 30 dagar före planerad dag för utdelandet. 

4. Inlämnat förslag behandlas av SBF tävlings- och rekordutskott. Förslag skall fastställas av SBF styrelse. 

Utdelningskriterier, riktlinjer 
Föreningsarbete  antal år 
 2-4 4-8 8-12 13- 
 
SBF styrelse Ordförande S G 
 Vice ordförande, kassör S G 
 Ledamot B S G 
 
SBF utskott Ordförande B S G 
 Ledamot  B S G 
 
Anm: Plakett utdelas normalt när en person avgår från föreningsarbete. Denne kan då ha innehaft flera poster. De olika 
posterna får då värderas med hjälp av ovanstående tabell. Utöver ovanstående funktionärer förekommer andra av både 
periodisk och tillfällig natur. Vid behandling av förslag om utmärkelsetecken gäller det att värdera dessa prestationer på 
rättvisast möjliga sätt. 
 
 
Tävlingsfunktionärer 
att tillämpas vid utdelandet av SBF förtjänstplakett i samband med VM, EM, NM, och SM 
(Vid tävling i utlandet utdelas plakett bara till  medlemmar i SBF) 
 SM och NM EM och VM 
Arrangerande förening Guld på träplatta 
Ordförande i organisationskommittén 1) Silver- Guld på träplatta 
Sektionschef i organisationskommittén 1) - Silver 
Tävlingsledare 1) Silver Guld på träplatta 
Tävlingssekreterare 1) Silver Guld 
Säkerhetschef, Chief observer, Chief debriefer och motsv. 1) Brons Silver 
Lagledare - Silver Guld 
Juryordförande Silver Guld 
Jurymedlem Brons Silver 
Övrig funktionär 1) (FSF/SBF diplom) Brons 
Observatör - Brons 
 
1. Ovan angivna valörer skall tillämpas vid normala förhållanden. Om förhållandena är speciella kan SBF styrelse besluta annat. 
 Utdelning av plakett förutsätter normalt att vederbörande även deltagit aktivt i planeringen av respektive tävling. 
 
2. En person kan belönas för varje enskilt uppdrag och kan alltså få en plakett mer än en gång. Uppdragen under ett år kan läggas samman 
och belönas med en plakett som då kan vara av en högre valör än för varje enskilt uppdrag. 
 
3. Varje plakett skall förses med lämplig gravering, t.ex. enligt fölajnde: 
 
 Namn Efternamn Namn Efternamn 
 Tävlingsledare För förtjänstfulla insatser för 
 SM 2004 ballongsporten 
 Högsäter 2004 
  Svenska Ballongfederationen 
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FÖRTJÄNSTMEDALJER och FÖRTJÄNSTDIPLOM 
Fastställt av FSF styrelse den 17 januari 2004. 

FSF har två medaljer, guld och silver, samt ett förtjänstdiplom: 

A. Bestämmelser för förtjänstmedaljen 
1. FSF förtjänstmedalj som finns i guld och silver samt förtjänstdiplom kan tilldelas person  som utfört 

förtjänstfullt arbete till gagn för flygsporten. 

2. FSF guldmedalj kan endast utdelas efter förslag från FSF styrelse. 

3. Förslag till erhållande av FSF silvermedalj eller diplom skall vara FSF kansli tillhanda, på därför avsedd 
blankett, senast 30 dagar före planerad dag för utdelandet. 

4. Inlämnat förslag behandlas av FSF kansli. För förslag där normer inte kan anses utgöra grund för utdelande 
behandlas förslaget av en av FSF styrelse tillsatt medaljkommitté bestående av ordförande samt två 
ledamöter. 

B. Kostnader 
1. FSF förtjänstmedalj betalas av respektive beställare 
2. Förtjänstdiplom utdelas kostnadsfritt 

C. Utdelningskriterier 
Utdelningskriterier för silvermedalj 
  ÅR 
  4-8 8-12 13- 
 
FSF styrelse Ordförande S 
 Vice ordförande S 
 Ledamot  S 
 
FSF grenstyrelser Ordförande S 
 Ledamot  S 
 
Förening/Distrikt Ordförande S 
 Vice Ordförande  S 
 Sekreterare   S 
 Kassör   S 
 Ledamot   S 
 Lärare   S 
 Instruktör   S 
 Bogserförare   S 
 ”Allt i allo”    S 
 
Anm 
Utöver ovan upptagna funktionärer förekommer en mångfald av såväl periodisk som tillfällig natur. Som exempel kan 
nämnas flygchef, tekniker, liksom tävlingsledare och diverse funktionärer i samband med tävlingar. Vid behandling av 
insända ansökningar om utmärkelsetecken gäller det att värdera dessa prestationer på rättvisast möjliga sätt. 
 

Förtjänstdiplom 
Förtjänstdiplom utdelas efter de kriterier som fastställs av varje grenförbund. 
 
För SBF gäller: 
FSF eller SBF Förtjänstdiplom utdelas till de funktionärer vid SM som inte tilldelas SBF förtjänstplakett. 
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Förslag om tilldelande av FSF förtjänstmedalj 
Förslagsställare  Klubb 

 
Föreslår att FSF förtjänstmedalj tilldelas: 

Namn 

Gatuadress 

Postnr Postadress 

Födelsedatum Klubb 

 
Befattningar/uppdrag 

 Fr.o.m t.o.m 

   

   

   

   

 
Ange om möjligt om vederbörande tidigare erhållit FSF förtjänstmedalj och om möjligt även utdelningsår 

 År 

 
Övriga upplysningar 

 

 

 Avses utdelas (Datum) 

 
Förtjänstmedaljen önskas sänd till: 

Namn Adress 

Postnr Postadress Tel dagtid 

 
Ort Datum Underskrift ordförande * 

* Då ansökan gäller ordförande underskrivs ansökan av annan styrelsemedlem på uppdrag av styrelsen 
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