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MEDALJREGLEMENTE FÖR FSF
FSF har två medaljer, guld och silver, samt ett förtjänstdiplom.

A. Bestämmelser för förtjänstmedaljen
1.

FSF förtjänstmedalj som finns i guld, silver och brons 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 silver-, bronsmedalj 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 silver- och bronsmedalj
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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 utdelas efter de kriterier som fastställts av varje grenförbund.

PLAKETTREGLEMENTE FÖR FSF
FSF har en tävlingsplakett som utdelas efter följande kriterier:

A. Bestämmelser för tävlingsplaketten
Tävlingsplakett utdelas enligt följande:
1.

Vid VM-, WAG-, EM- och NM-tävling som äger rum inom Sverige samt ordinarie SM-tävling vid envar av
de åtta flygsportgrenarna utdelas guld-, silver- respektive bronsplakett för första, andra respektive tredje
placering. Som SM-tävling räknas jämväl Junior-SM.

2.

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

3.

Vid annan av FSF 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.

4.

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 må lämpligen endast komma ifråga för Världs- eller Europarekord eller likvärdig prestation.
Silverplakett delas ut vid Nordiska och Svenska rekord.

B. Kostnader
Tävlingsplakett
a) Kostnad för plakett utdelad enligt punkt A 1 och 3 betalas av respektive gren
b) Kostnad för plakett utdelad enligt punkt A 2 och 4 betalas av FSF centralt
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Förslag om tilldelande av FSF förtjänstmedalj
Förslagsställare
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Grenförbund/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

Ort

Datum

Tel dagtid

Underskrift ordförande *

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

