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Stipendier och Utmärkelser RF  
 
Riksidrottsförbundets Förtjänsttecken:  
Förtjänsttecknet är den högsta utmärkelse som delas ut inom svensk idrott. Mottagare 
föreslås av SF eller RF-SISU distrikt och utses av riksidrottsstyrelsen. 100 personer 
tilldelas förtjänsttecknet som utdelas vartannat år i samband med Riksidrottsmötet.   
 
Riksidrottsförbundets och Svenska Spels elitidrottsstipendium:  
Elitidrottsstipendiet är ett samarbete mellan RF och Svenska Spel och ska möjliggöra för 
den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. SF rangordnar de 
egna elitidrottarna som sökt stipendiet och RF gör därefter urvalet 
av samtliga elitidrottare som sökt RF:s och Svenska Spels elitidrottsstipendium.  
 
Prins Bertils och prinsessan Lilians idrottsfond:  
Stiftelsens ändamål är att främja svensk idrott genom stipendier till ledare och 
instruktörer för deras vidareutbildning. Ansökningshandlingarna skickas först till 
respektive specialidrottsförbund (SF) före 1 december. Ansökningarna ska därefter 
skickas från respektive SF och vara RF tillhanda senast 31 december.  
 
Utmärkelser och uppvaktningar SSSF  
 
Utses av förbundsstyrelsen  
Utdelning sker normalt i samband med SM-banketten i samband med 
säsongsavslutning  
 
Bordsstandar:  
Förbundets bordsstandar kan tilldelas föreningar, organisationer och personer för 
framstående insatser för skidskyttesporten.   
Tilldelas SM-arrangörer med tillhörande kommun som tack för insatsen som arrangör.  
 
Hederstecken:  
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.   
 



Fullträffen:  
En specialdesignad och numrerad ring. Syfte med Fullträffen är att uppmärksamma och 
hedra personer för utfört arbete samt att inspirera andra till likartade insatser för 
Svenska Skidskytteförbundet. Tilldelas särskilt förtjänta personer som med synnerligen 
stort engagemang nedlagt ett betydelsefullt och idogt arbete för svenskt skidskytte.   
 
Hall of Fame:  
Hall of Fame är ett museum för personer som har gjort speciella insatser inom svenskt 
skidskytte.   
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.   
 
Årets skidskytt:  
Utmärkelsen ger den aktive 5 000 kr för prestationer inom svenskt skidskytte samt 
diplom.  
Kriterier: Priset tilldelas den aktiv (alternativt det lag) som har levererat den bästa 
prestationen under säsongen. Den aktive ska under säsongen ha representerat och 
tävlat för en svensk förening.   
 
Årets ledare:  
Utmärkelsen är att delta på ett förbundsuppdrag.  
Kriterier: Tilldelas den ledare som utfört en betydande insats som ledare inom svenskt 
skidskytte.   
 
Årets rookie:   
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:   
Utmärkelsen ger föreningen 5 000 kr samt ett diplom.  
Kriterier: Svenska Skidskytteförbundets årliga föreningsstipendium tillfaller en förening 
som på ett utomordentligt sätt arbetat för Svenskt Skidskyttes utveckling  
  
Uppvaktning   
Styrelsemedlem avtackas vid utträde ur styrelsen med blomma.   
Betydande personer inom svenskt skidskytte kan uppvaktas vid jubileum, 
uppmärksammas vid sjukdom samt hedras vid bortgång.   
 


