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SYFTE MED FÖRTJÄNSTTECKEN

Svenska Fallskärmsförbundet (SFF) har, i samarbete med Svenska Flygsportförbundet och
Riksidrottsförbundet, ett premieringssystem för prestationer av medlemmar som tävlar och
sätter tävlingsrekord. Förtjänsttecken är till för att premiera andra fallskärmsrelaterade
prestationer och insatser som gagnar SFF. Förtjänsttecken finns i valörerna guld, silver och
brons.

BESTÄMMELSE FÖR FÖRTJÄNSTTECKEN
Nominerings- och beslutsprocessen.

 SFF förtjänsttecken kan tilldelas person som utfört förtjänstfull prestation till gagn för
fallskärmssporten. Enligt Bilaga 1-4.
 Rätt att inge förslag till SFF förtjänsttecken tillkommer enskild medlem i klubb ansluten
till SFF, samt klubb ansluten till SFF och SFF styrelse.

 Förslag till erhållande av SFF förtjänsttecken skall vara SFF kansli tillhanda, på därtill
avsedda formulär, senast vecka 48.

 Inlämnat förslag bereds av medaljkommittén.

 Medaljkommittén överlämnar förslag till kansliet på nominerad, jämte motivering samt
förslag på valör av förtjänsttecken.
 Styrelsen fattar beslut om förtjänsttecken under januari månad.

UTDELNINGSKRITERIER

För speciell fallskärmsrelaterad prestation, i Sverige eller utomlands, kan SFF styrelse besluta
om utdelning av lämplig valör av förtjänsttecken med hänsyn tagen till prestation. Exempel på
bedömningsgrunder:
 Domare kan tilldelas förtjänsttecken för välmeriterade domarinsatser, bilaga 1.

 Fallskärmshoppare kan tilldelas förtjänsttecken för nationella och internationella rekord,
dock icke tävlingsrelaterade rekord, bilaga 2.

 Medlem, eller före detta medlem i SFF, kan tilldelas förtjänsttecken för särskilt
uppmärksammad insats eller långvarig insats av hög kvalité inom fallskärmssporten. Se
Bilaga 3.
 Person utanför SFF kan tilldelas förtjänsttecken för extraordinär insats för
fallskärmssporten eller dess utövare.

NOT: Förtjänsttecken kan inte tilldelas medlem av sittande SFF styrelse, ej heller till
ledamot i sittande medaljkommitté. Undantag är förtjänsttecken som delas ut enligt
kriterier i bilaga 1, ”Domare” eller 2, ”Fallskärmshoppare”.

MEDALJKOMMITTÉN

Medaljkommittén utses enligt nedan.

 SFF styrelse utser ledamöter till medaljkommittén.
 Kommitténs ordförande utses av SFF styrelse

 Antal ledamöter skall vara tre.

 Respektive ledamots mandattid är två (2) år
 Ledamot utses senast 1/6

DOKUMENTATION

SFF kansli upprättar nödvändig dokumentation för att förteckna och arkivera till vem, varför och
när förtjänsttecken utdelats.

KOSTNADER

SFF förtjänsttecken betalas av SFF.

BILAGA
1.
2.
3.
4.
5.

Bedömningskriterier Domare Bilaga 1.
Bedömningskriterier Fallskärmshoppare Rekord Bilaga 2.
Övriga medlemmar bilaga 3.
Piloter arbete på går bilaga 4.
Ansökningsblankett

Bilaga 1

BEDÖMNINGSKRITERIER DOMARE

Kriterier för förtjänsttecken för domares prestationer. För att uppnå silver, skall brons först vara uppfyllt. För att uppnå guld, skall brons och silver
vara uppfyllt.
”Deltagare” innebär här att man deltagit i någon typ av domarroll, alltså inte tävlande.

BRONS

20 år nationell domare

20 gånger deltagare SM

4 gånger chefsdomare SM

SILVER

Bronskrav, dessutom;

15 gånger World Cup/World Parachuting
Championship-deltagare
2 gånger grendomare för sin gren på World
Cup/World Parachuting Championship
2 gånger chefsdomare på World Cup/World
Parachuting Championship

GULD

Brons- + silverkrav, dessutom;

5 gånger World Cup/World Parachuting Championshipdeltagare
1 gång kursledare FAI-kurs
3 år medlem i IPC-kommitté

3 år nationella administrativa uppgifter (exempelvis
drivit Fallsvenskan, materialansvarig, förbundsdomare,
medlem i SFF kommitté)

Bilaga 2

BEDÖMNINGSKRITERIER FALLSKÄRMSHOPPARE

Kriterier förtjänsttecken för hoppares prestationer. För att uppnå silver, skall brons först vara uppfyllt. För att uppnå guld, skall brons och silver vara
uppfyllt.
Rekord av samma typ skall ha satts vid separata tillfällen. Det innebär exempelvis att man inte kan tillgodoräkna sig två rekord, där det andra
rekordet slår det första genom att man gör ytterligare en formation (poäng) eller adderar ytterligare hoppare till gruppen.
”Ledarroll” innebär här att man deltagit i någon del av organisationen av hoppet, före och/eller under hoppet.

BRONS

2 svenska rekord
1 världsrekord

1 ledarroll vid svenskt rekord

SILVER

GULD

Bronskrav, dessutom;

Brons- + silverkrav, dessutom;

2 världsrekord

1 världsrekord

2 svenska rekord

1 ledarroller vid svenska rekord
1 ledarroll vid världsrekord

1 svenskt rekord

1 ledarroll vid svenskt rekord
1 ledarroll vid världsrekord

Övriga medlemmar Bilaga 3
Verksam som Chefsinstruktör
1,0 p/ år
Verksam som Förbundsinstruktör
1,0 p/gång
Medlem i Utbildnings-och Säkerhetskommittén
1,0 p/år
Medlem i Materielkommittén
1,0 p/år
Medlem i annan SFF kommitté typ TK
1,0 p/år
Deltagit i SFF uppvisningar
0,5 p/gång
Agerat som SFF tävlingschef på SM, NM, VM
2,5 p/tävling
Agerat som tävlingsledare på DM
1,0 p/gång
Ingått i SFF styrelse som ledamot
1,5 p/år
Varit kassör i SFF styrelse
3,0 p/år
Varit huvudansvarig för större arrangerade SFF event eller motsv.
Dessa skall vara SFF sanktionerade. Testa på Camps, Sommarläger
Fallskärmsgalor. Etc.
2,5 p/gång
Alla ordföranden i kommittéer
1,5 p/år

Max 3 poäng /år

Max 3 poäng/år

För att erhålla Bronsplakett- uppnå summan av 25 poäng
För att erhålla Silverplakett- uppnå summan av 40 poäng
För att erhålla Guldplakett- uppnå summan av 50 poäng
VIKTIGT
Endast frivilliga ideella insatser kan tas med i beräkningen- avlönade uppdrag får ej räknas in.
(Vi anser att klubbarna borde formulera för klubben utmärkelser som ger
klubbmedlemmar uppmärksamhet för sina arbetsinsatser).
Tony, Peter och Zeljko

Bilaga 5.

Förslagsställare

SFF styrelse eller klubb

Telefonnummer

E-postadress

Föreslår att SFF förtjänsttecken tilldelas:

Namn

Gatuadress
Postnr

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Födelsedatum

Klubb

CV/befattningar/uppdrag/prestationer
Bifoga bilaga, om mer plats behövs

Verifiering av klubb Ordf./CI Namn:
Ange om möjligt om vederbörande tidigare erhållit SFF förtjänsttecken och om möjligt även utdelningsår
År

För behandling inom Medaljkommittén och SFF styrelse:
Rekommendation
Ort

Datum

Beslut
Ort

År

Valör
Underskrift ordförande, Medaljkommittén

Valör
Datum

Underskrift ordförande, SFF *

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

