Reglemente
för
Utmärkelser och Stipendier

Fastställd av SMKF FS 2016-12-08

[Skriv här]
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[Skriv här]

Sveriges Militära Idrottsförbund bildades 1909.
1987 skedde ett namnbyte till Sveriges Militäridrotts-och Mångkampsförbund (SMI) med
anledning av en ökande civil idrottsverksamhet.
Sedan 2002, då Försvarsmakten tog över ansvaret för den internationella militära
tjänsteidrotten, heter förbundet Svenska Mångkampsförbundet (SMKF). Inom SMKF finns
idag de tre sektionerna modern femkamp, orienteringsskytte och militär femkamp.

3

[Skriv här]

Innehåll
1.

Utmärkelser och Stipendier ................................................................................................ 5
1.1. Utmärkelser för idrottsliga prestationer .......................................................................... 5
1.2. Utmärkelser för förtjänster och stipendier....................................................................... 5
2. Utmärkelser för idrottsliga prestationer ............................................................................. 5
2.1. Utdelning av mästerskapstecken och prisplaketter ......................................................... 5
2.2. Svenska Mästerskap/Juniormästerskap ........................................................................... 6
2.3. Distriktsmästerskap ......................................................................................................... 7
2.4. Distriktsmästerskap - juniorer ......................................................................................... 8
2.5. Nordiska mästerskap ....................................................................................................... 9
2.6. Övriga allmänna tävlingar som arrangeras i Sverige ...................................................... 9
2.7. Guldmedalj med krans och krans på band .................................................................... 10
3. Utmärkelser för förtjänster ............................................................................................... 11
3.1. Förtjänstmedalj i guld och silver ("Kungamedaljen") ................................................... 11
3.2. Minnessköld i guld, silver och brons ............................................................................ 12
3.3. Minnestecken ................................................................................................................ 12
4. Ekonomiska riktlinjer mm ................................................................................................ 13
4.1. Utmärkelser för förtjänster ............................................................................................ 13
4.2. Utmärkelser för idrottsliga prestationer ........................................................................ 13
4.3. Gravering ....................................................................................................................... 13
4.4. Beställning av utmärkelser ............................................................................................ 13
5. Avsteg från reglementet ................................................................................................... 13

4

[Skriv här]

1. Utmärkelser och Stipendier
Svenska Mångkampsförbundet delar ut utmärkelser och stipendier för
 idrottsliga prestationer
 förtjänster inom idrottens område
1.1. Utmärkelser för idrottsliga prestationer







Guldmedalj med krans och krans på band
SM tecken i guld, silver och brons (RF)
DM tecken i guld, silver och brons (RF)
JDM tecken i guld, silver och brons (RF)
NM tecken i guld, silver och brons (RF)
Prisplakett i guld, silver och brons SMKF

1.2. Utmärkelser för förtjänster och stipendier




Förtjänstmedalj ”Kungamedaljen” i guld och silver
Minnesköld i guld, silver och brons
Minnestecken i guld, silver och brons

2. Utmärkelser för idrottsliga prestationer
2.1. Utdelning av mästerskapstecken och prisplaketter
För att en tävling skall kunna räknas som mästerskapstävling skall antalet tävlande
representanter var vid:
Svenska mästerskap/juniormästerskap
I individuell tävlan minst fyra från minst två föreningar.
I lagtävlan minst två lag från skilda föreningar.
Distriktsmästerskap/juniormästerskap
I individuell tävlan minst två, dessa får representera samma förening
I lagtävlan minst två lag från skilda föreningar
Med lagtävlan avses även budkavle och stafett.
Vid SM och DM utdelas alltid mästerskapstecken i mästerskapsklass alternativt
gemensam mästerskapsklass.
SMKF prisplaketter utdelas i övriga klasser.
Utdelning sker enligt nedan vid alla tävlingar:
Guld:
Till segraren
Till segrande lag
Silver:
Till andra plats
Till andra lag
Brons:
Till tredje plats
Till tredje lag
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2.2. Svenska Mästerskap/Juniormästerskap
RF:s Mästerskapstecken, individuellt- och lagtecken utdelas i mästerskapsklasser

Bild 1. Individuellt tecken och lagtecken
Storlek: B 50 x H 70 mm

Bild 2: Lagmedlemstecken
Storlek: B 25 x H 36 mm

Lägg märke till att det är olika tecken för män och kvinnor.
SMKF Prisplakett individuellt tecken, utdelas i övriga klasser

Bild 3. Individuellt tecken
Storlek: B 62 x H 42 mm

SMKF Prisplakett lagtecken, utdelas i övriga klasser

Bild 4. Lagtecken
Storlek: B 70x H 50 mm
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Bild 5. Lagmedlemstecken
Storlek: B 34 x H 46 mm
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2.3. Distriktsmästerskap
RF:s Mästerskapstecken, individuellt- och lagtecken utdelas i mästerskapsklasser

Bild 6. Individuellt tecken och lagtecken
Storlek: B 25 x H 50 mm

Bild 7: Lagmedlemstecken
Storlek: B 18 x H 36 mm

Lägg märke till att det är olika tecken för män och kvinnor.
SMKF Prisplakett individuell utdelas i övriga klasser

Bild 3. Individuellt tecken
Storlek: B 62 x H 42 mm

SMKF Prisplakett lagtecken, utdelas i övriga klasser

Bild 9. Lagtecken
Storlek: B 70x H 50 mm
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Bild 10. Lagmedlemstecken
Storlek: B 34 x H 46 mm

[Skriv här]
2.4. Distriktsmästerskap - juniorer
RF:s Mästerskapstecken, individuellt- och lagtecken utdelas i mästerskapsklasser

Bild 11. Individuellt tecken och lagtecken
Storlek: B 40 x H 32 mm

Bild 12: Lagmedlemstecken
Storlek: B 20 x H 30 mm

Lägg märke till att det är olika tecken för män och kvinnor.
SMKF Prisplakett individuell utdelas i övriga klasser

Bild 3. Individuellt tecken
Storlek: B 62 x H 42 mm

SMKF Prisplakett lagtecken, utdelas i övriga klasser

Bild 14. Lagtecken
Storlek: B 70x H 50 mm
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Bild 15. Lagmedlemstecken
Storlek: B 34 x H 46 mm
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2.5. Nordiska mästerskap
SMKF Individuell medalj och lagprisplakett och lagmedlemstecken

Bild 16 Medalj med band
Storlek: 50 mm Q

Bild 17.
Storlek: 50 x 70 mm

Bild 18. Lagmedlemstecken
Storlek: 36 x50 mm

NM tecken. medalj med band (i arrangerande lands färger d.v.s. för svensk del blått och gult)
tilldelas vid NM, individuell tävling:
2.6. Övriga allmänna tävlingar som arrangeras i Sverige
Vid övriga internationella eller nationella tävlingar t.ex. landskamper, cup-tävlingar etc. får
prisplakett tilldelas enligt följande:
SMKF prisplakett

Bild 3. Individuellt tecken
Storlek: B 62 x H 42 mm

SMKF prisplakett lagtecken

Bild 17. Lagtecken
Storlek: B 70x H 50 mm
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Bild 18. Lagmedlemstecken
Storlek: B 34 x H 46 mm

[Skriv här]
2.7. Guldmedalj med krans och krans på band

Bild 19: Guldmedalj
Storlek: 35 x 12 mm

Bild 20: Baksida
Storlek: 34 mm

Bild 21: Släpspänne med krans
Storlek: 35 x 12 m

Guldmedalj med krans tilldelas den som i tävling/tävlingar upptagen på SMKF centrala
tävlingsprogram och har uppnått minst sex poäng enligt nedanstående poängvärderingstabell.
Poäng kan inte erövras vid juniormästerskap (tävling).
Tävling
OS
VM
EM
NM
SM

Individuell tävling
1 2 3 4 5
6 5 4 3 2
6 5 4 3 2
3 2 1
2 1
1

6
1
1

Lagtävlan
1 2 3
3 2 1
3 2 1
1

Beträffande bestämmelser för utdelning samt medaljens bärande se p 3.1.
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3. Utmärkelser för förtjänster
3.1. Förtjänstmedalj i guld och silver ("Kungamedaljen")

Bild 22: Guldmedalj
Storlek: 34 mm

Bild 23: Silvermedalj
Storlek: 34 mm

Bild 24: Släpspänne
Storlek: 35 x 12 m

"Kungamedaljen" - må tilldelas:
I guld - den som under en följd av år nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt arbete i innehavd(a)
befattning(ar) eller förtroendeuppdrag inom SMKF eller i till SMKF ansluten förening eller
på ett synnerligen förtjänstfullt särt stöttat SMKF verksamhet och som i regel tidigare erhållit
förtjänstmedalj i silver.
I silver - den som under en följd av år nedlagt ett förtjänstfullt arbete i innehavd(a)
befattning(ar) eller förtroendeuppdrag inom SMKF eller i till SMKF ansluten förening eller
på ett förtjänstfullt sätt störtat SMKF verksamhet.
Namnförslag för erhållande av förtjänstmedalj inges till SMKF årligen senast den 1:e februari
genom styrelsen i vederbörande sektionsstyrelse, eller MKF som yttrar sig över detsamma.
Förslag må även inges direkt till SMKF av ledamot i FS.
Namnförslag inges med fastställd meritförteckning.
Till SMKF inkomna förslag granskas av medaljkommittén. Dess förslag underställs FS för
beslut.
Utdelning av medaljen sker som regel vid SMKF Förbundsmöte
Bestämmelser för bärande av SMKF förtjänstmedaljer respektive släpspänne till uniform
framgår av de militära uniformsbestämmelserna.
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3.2. Minnessköld i guld, silver och brons

Bild 25
Storlek: 100 x 155 mm
Minnessköld må tilldelas organisation (motsvarande) eller person som på ett synnerligen
förtjänstfullt
sätt genomfört eller medverkat vid genomförandet av tävling i SMKF idrott eller på annat
synnerligen
förtjänstfullt sätt stöttat SMKF verksamhet enligt följande:
I guld, silver eller brons enligt SMKF FS bestämmande.
I silver eller brons enligt MKF och sektionernas bestämmande.
3.3. Minnestecken

Bild 26.
Storlek: 34 x 47 mm

Minnestecken må tilldelas person som på ett förtjänstfullt sätt medverkat vid genomförandet
av tävling i SMKF idrotter eller på annat förtjänstfullt sätt stöttat SMKF verksamhet enligt
följande:
I guld, silver eller brons enligt SMKF FS bestämmande.
I silver eller brons enligt MKF och sektionernas bestämmande.
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4. Ekonomiska riktlinjer mm
4.1. Utmärkelser för förtjänster
Dessa bekostas av den instans (SMKF centralt, sektionsstyrelsen eller MKF) som beslutar om
utdelandet av utmärkelsen.
4.2. Utmärkelser för idrottsliga prestationer
Guldmedalj med krans och krans på band bekostas av SMKF centralt. Övriga ovan angivna
tecken och plaketter bekostas av arrangören.
4.3. Gravering
Utmärkelser skall vara graverade när de delas ut. Gravyr på utmärkelser för idrottsliga
prestationer skall omfatta tävlingens art och årtal samt i förekommande fall huvud- eller
tävlingsklass. Guldmedalj med krans och krans på band graveras med namn samt årtal den
delas ut.
SM- (JSM)- och DM- (JDM) tecken graveras enligt RF bestämmelser
4.4. Beställning av utmärkelser
Beställning insänds till SMKF kansli senast en månad före avsedd utdelningsdag.

5. Avsteg från reglementet
SMKF FS må efter framställning medge (anbefalla) de avsteg frånovanstående bestämmelser
som vid särskilda tillfällen kan vara erforderliga.
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