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Utmärkelser SSSF
Formella utmärkelser som kan nomineras av
förbund, distrikt och föreningar:
Regler:
• Ansökningshandlingar kan hämtas hem på hemsidan.
• Ansökningar ska ha inkommit till förbundet senast 30 dagar före utdelning.
• Kandidater kan föreslås av nomineringskommitté.
• Utses av förbundsstyrelsen.
• Utdelning sker normalt i samband med SM-middagen.
• Annat utdelningstillfälle fastställs i överenskommelse med mottagaren.

Bordsstandar
Kriterier
Förbundets bordsstandar kan, efter beslut av förbundsstyrelsen, tilldelas föreningar, organisationer och
personer för framstående insatser för skidskyttesporten.
Tilldelas även SM-arrangörer och tillhörande kommun som tack för insatsen som arrangör.
Varje bordstandar ska förses med inskription och ska föras in i förbundets loggbok för utmärkelser.

Hederstecken
Kriterier
Är ett guldtecken som kan tilldelas särskilt förtjänta personer, vilka under många år gjort svenskt skidskytte
utomordentligt stora tjänster eller nedlagt betydelsefullt arbete för den internationella skidskyttesportens
utveckling. Den som tilldelas hederstecken ska samtidigt erhålla diplom.

Policy för uppvaktningar och representation:
Regler:
• Styrelsemedlem avtackas vid utträde ur styrelsen med blomma.
• Avliden styrelsemedlem hedras vid kistan med kistbukett eller inbetalning på postgiro om efterlevande så
önskar.
• Vid sjukdom uppvaktas enligt särskilt styrelsebeslut.
• För uppvaktning av klubbar, aktiva, organisationer eller personer krävs särskilt styrelsebeslut.
• All uppvaktning sker, om möjligt, av ordförande, generalsekreterare eller annan av styrelsen utsedd
person.
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Prestationsrelaterade utmärkelser:
Regler:
• En kommitté ansvarar för att identifiera kandidater efter de givna kriterier som finns.
• Utses av förbundsstyrelsen.
• Utdelning sker normalt i samband med SM-middagen.
• Annat utdelningstillfälle fastställs i överenskommelse med mottagaren.
• Mottagarna ska presenteras på förbundets hemsida.

Hall of Fame
Vad
Hall of Fame är ett museum för personer som har gjort speciella insatser inom svenskt skidskytte. De
personer som fått utmärkelsen presenteras på förbundets hemsida samt erhåller ett diplom.
Syfte
Att uppmärksamma och hedra svenska skidskyttar som nått stora framgångar inom svenskt och
internationellt skidskytte och samtidigt kunna inspirera unga spelare till att fortsätta i dessa fotspår. Motto:
”Kan dom, så kan jag!”
Kriterier
För att kunna bli invald i förbundets ”Hall of Fame” gäller att man ska ha minst tagit medalj på ett OS eller
VM. Man ska dessutom ha avslutat sin internationella seniorkarriär.

Fullträffen
Vad
En specialdesignad och numrerad ring.
Syfte
Syftet med Fullträffen är att uppmärksamma och hedra personer för utfört arbete samt att inspirera andra till
likartade insatser för Svenska Skidskytteförbundet.
Kriterier
Tilldelas särskilt förtjänta personer som med synnerligen stort engagemang nedlagt ett betydelsefullt och
idogt arbete för svenskt skidskytte.

Nollklubben
Vad
Presentation på förbundets hemsida över nollskyttar inom svenskt skidskytte.
Medlemskap kan erhållas från klasserna H/D 15 och uppåt.
Ledare för respektive förening redovisar till förbundet åkarens namn, förening och vilken tävling det blev
nollskytte till: info@skidskytte.se med rubriken ”Nollklubben”.
SSSF ansvarar för registrering och uppdatering av ”Nollklubben” från och med 1/11 2006.
Syfte
Goda skjutinsatser är av mycket stor vikt för en lyckad skidskytteprestation.
Kriterier
I klubben uppnås medlemskap av den som individuellt skjutit fullt i
någon av följande tävlingar i skidskytte/springskytte:
SM (alla klasser), OS, VM, VC, EM, EC, JVM, Ungdoms OS.
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Prestationsrelaterade utmärkelser som kan nomineras
av förbund, distrikt och föreningar:
Regler:
• Utmärkelsen avser en säsong (1 maj – 30 april).
• Kandidater föreslås av distriktsförbund eller föreningar.
• Kandidater kan föreslås av nomineringskommitté.
• Utses av förbundsstyrelsen.
• Utdelning sker normalt i samband med SM-middagen.
• Annat utdelningstillfälle fastställs i överenskommelse med mottagaren.

Årets skidskytt
Vad
Utmärkelsen ger den aktive 5 000 kr för att ytterligare prestera inom svenskt skidskytte samt diplom.
Kriterier
Priset tilldelas den aktiv (alternativt det lag) som har levererat den bästa prestationen i under säsongen. Detta
kan vara stor framgång under perioden påvisat genom tävlingsresultat eller världsranking, resultat (t ex
tävlingsseger) eller prestationer i lagsammanhang för landslaget.
Den aktive ska under säsongen ha representerat och tävlat för en svensk förening.

Årets ledare
Vad
Utmärkelsen är på 5 000 kr samt ett diplom.
Kriterier
Tilldelas den ledare som utfört en betydande insats som ledare inom svenskt skidskytte.

Årets rookie
Vad
Utmärkelsen är på 5 000 kr samt ett diplom.
Kriterier
Tilldelas den skidskytt som bedömts ha gjort den största bedriften som rookie under säsongen.

Årets förening
Vad
Utmärkelsen ger föreningen 5 000 kr för att ytterligare utveckla Svenskt Skidskytte samt ett diplom.
Kriterier
Svenska Skidskytteförbundets årliga föreningsstipendium tillfaller en förening som på ett utomordentligt sätt
arbetat för Svenskt Skidskyttes utveckling.
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