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FÖRTJÄNSTMEDALJREGLEMENTE FÖR FSF 
Svenska Flygsportförbundet (FSF) har två förtjänstmedaljer, guld och silver. 

Bestämmelser för förtjänstmedaljer 

FSF:s förtjänstmedalj som finns i guld och silver kan tilldelas person som utfört förtjänstfullt 

arbete till gagn för flygsporten. 

 

FSF:s guldmedalj utdelas efter förslag från medaljkommittén som godkänns av FSF:s styrelse. 

Medaljkommittén ser alla tidigare innehavare av en silvermedalj som nominerad till 

guldmedalj. Så sättet att nominera någon till guld är att först tilldela individen en silvermedalj. 

Utdelning av guldmedaljer sker på FSF:s förbundsstämma. 

Styrelsen kan fatta beslut om undantag om plats samt ge guld till individ som tidigare inte fått 

silver om det finns särskilda skäl.  

 

Förslag till erhållande av FSF:s silvermedalj skall vara FSF:s kansli tillhanda, senast 30 dagar 

före planerad dag för utdelande. Förtjänstmedalj i silver kan förening, flygsportdistrikt, 

grenförbund, FSF:s medaljkommitté eller FSF:s styrelse föreslå. Utdelning av silvermedaljer 

sker på tillställning som beställaren/förslagsställaren håller. Kostnad för förtjänstmedalj 

betalas av respektive beställare.  

 

Inlämnat förslag behandlas av FSF kansli. För förslag där normer inte kan anses utgöra grund 

för utdelande behandlas förslaget av FSF:s medaljkommitté. 

 

Utdelningskriterier för silvermedalj 

Flygsportförbundet 

• Styrelseordförande minst 4 år 

• Övriga styrelseledamöter minst 8 år 

• Medlem i arbetsgrupp eller andra uppdrag minst 12 år 

 

Grenstyrelse  

• Styrelseordförande minst 5 år 

• Övriga styrelseledamöter minst 10 år 

• Medlem i arbetsgrupp eller andra uppdrag minst 15 år 

 

Förening eller flygsportdistrikt 

• Styrelseordförande minst 6 år 

• Övriga styrelseledamöter minst 12 år 

• Kvalificerade ledare (segelflyglärare, hoppinstruktörer och liknande) minst 12 år 

• Andra roller i föreningen. Kan vara ”allt-i-allo”. Minst 15 år 

 

 

 

http://www.flygsport.se/


Sida 2 av 2 

  2020-02-10   

 

Svenska Flygsportförbundet • www.flygsport.se  • Org.nr: 802014-7164 

 

PLAKETTREGLEMENTE  
FSF har en tävlingsplakett som utdelas efter följande kriterier: 

 

Bestämmelser för tävlingsplaketten 

Tävlingsplakett utdelas enligt följande: 

• Vid FAI CAT 1 eller CAT 2 tävling som äger rum inom Sverige samt ordinarie SM 

eller riksmästerskapstävling vid envar av de åtta flygsportgrenama utdelas guld-, 

silver- respektive bronsplakett för första, andra respektive tredje placering. Som SM-

tävling räknas jämväl Junior-SM.  

• Vid SM tävlingar skall även RFs plakett utdelas. 

 

• Rekord 

o Svenska rekord – silverplakett  

 

 

 

Speciella insatser bronsmedalj 

Flygsports styrelse har möjlighet att utdela bronsmedaljer till personer som utmärker sig inom 

speciella områden. Exempelvis i områden som jämställdhet, paraflygsport och inkludering av 

personer från andra kulturer. 
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