FASTSTÄLLT AV STYRELSEN 950923

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM BELÖNINGAR

1.

SVENSKA FÄKTFÖRBUNDETS UTMÄRKELSER

SvFF kan utdela följande utmärkelser:
Enskilda personer

Organisationer m m

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kungl förtjänstmedalj guld
Kungl förtjänstmedalj silver
Förtjänstmedalj guld
Förtjänstmedalj silver
Förtjänstmedalj brons
Plakett guld
Plakett silver
Plakett brons
Diplom

1. Hederssköld guld
2. Hederssköld silver
3. Hederssköld brons

2.

FÖRSLAG

4. Plakett guld
5. Plakett silver
6. Plakett brons
7. Standar
8. Diplom

Förslag om tilldelning av utmärkelser sänds till BG via kansliet eller direkt till ordf i BG.
Förslagsrätt har SDF, fäktförening, BG samt ledamot av Svenska Fäktförbundets styrelse.
Formulär för förslag kan erhållas från kansliet. Förslag skall vara SvFFs styrelse tillhanda senast samma dag som ev motioner till förbundsmöte eller - om utdelning avses ske vid annat
tillfälle - minst 2 månader före avsett utdelningstillfälle.
3.

TILLDELNING

Beslut om tilldelning av utmärkelser och hedersgåvor fattas av styrelsen. För kungliga
förtjänstmedaljer gäller stadgeenligt särskild ordning.
4.

TIDPUNKT FÖR UTDELNING

Som regel bör utmärkelser delas ut vid förbundsmötet men utdelning kan även ske vid
jubiléer, större tävlingar och liknande arrangemang.
5.

FÖRTECKNINGAR

Förteckning över tilldelade medaljer och plaketter förs av BG, dock att förteckning över tilldelade kungliga medaljer stadgeenligt förs av SvFFs sekreterare, som skall delge BG alla beslut styrelsen eller verkställande utskottet fattat i dessa frågor.
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6.

GRUNDER FÖR TILLDELNING

Utmärkelse skall utgöra belöning för värdefulla insatser till gagn för fäktningen samt verka
sporrande till nya arbetskrävande, ideella personliga insatser för fäktningens bästa. Med
undantag för vad som nedan sägs om segrare i OS eller VM skall de inte utgöra belöning för
fäktprestation för vilken belöning utdelats i samband med tävling.
Medalj av samma valör kan endast erhållas en gång medan sköldar/plaketter kan erhållas flera
gånger. Hedersgåvor kan även tilldelas vid representation och utgörs främst av SvFFs hederssköld, standar eller diplom. SvFFs mindre förtjänstplakett kan närmast betraktas som
"funktionärsplakett".
En restriktiv utdelningspolitik bör gälla främst för de högre förtjänsttecknen.
7.

BÄRANDE AV MEDALJER

Den som tilldelats mer än en medalj, bär endast den högsta valören. SvFF medaljer får bäras
enligt ÖBs bestämmelser till uniform i originalstorlek eller i miniatyr - till vardagsbruk får
medaljspänne bäras. Till civil högtidsdräkt kan medalj i originalstorlek eller miniatyr bäras.
8.

KOSTNAD

Samtliga utmärkelser - utom miniatyrmedaljer och mindre plaketter - bekostas av SvFF.
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BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR UTMÄRKELSER ETC
Kunglig förtjänstmedalj
Allmänna grunder
SvFFs kungliga förtjänstmedalj utdelas i silver eller guld (förgyllt silver), enligt stadgar
gillade av Riksmarskalksämbetet i samband med H M Konungens den 30 januari 1986
meddelade tillstånd att prägla och dela ut medaljer med Hans Majestäts bild.
Förslag och beslut om tilldelande
Enligt stadgarna har följande rätt att föreslå att en person tilldelas kunglig förtjänstmedalj:
- medlem av SvFFs styrelse
- medlem av SDFs styrelse
- styrelse för ansluten fäktförening (efter protokollfört styrelsebeslut)
Förslagen bereds, fortfarande enligt stadgarna, av ett för ändamålet av Förbundsstyrelsen särskilt tillsatt utskott (3 personer, av vilka minst en är förbundsstyrelseledamot; utskottets sammansättning skall inte meddelas utomstående) och föreläggs Förbundsstyrelsen för beslut.
Bedömningsgrunder
Kunglig förtjänstmedalj i silver tilldelas, enligt stadgarna, "fysisk person, som förtjänstfullt
under lång tid eller på förtjänstfullt sätt gagnat fäktkonsten eller SvFFs eller till förbundet ansluten organisations verksamhet".
Kunglig förtjänstmedalj i guld tilldelas "fysisk person, som under lång tid och på ett mycket
avgörande sätt främjat fäktkonsten eller SvFFs eller till förbundet ansluten organisations
verksamhet".
Enligt stadgarna bör årligen högst en guldmedalj och två silvermedaljer utdelas.
Detta betyder inte att ransonen fryser inne om det ett år ej utdelas någon kunglig medalj. Det
kan finnas skäl att ackumulera några medaljer för samtidig utdelning till personer som är lika
förtjänta. Däremot skall inteckningar i kommande års kvoter inte förekomma.
Mottagaren av kunglig förtjänstmedalj i guld skall tidigare ha erhållit kungamedalj i silver
och därefter på ett synnerligen förtjänstfullt sätt ha fortsatt att verka för förbundets syften.
Segrare i lag eller individuellt i OS eller VM tilldelas den kungliga förtjänstmedaljen i guld.
Härvid får det antal kungliga förtjänstmedaljer som årligen bör utdelas överskridas.
Den som tilldelats kungamedalj i guld eller silver kan aldrig tilldelas en andra av samma
valör, oavsett vilka meriter som skulle motivera en andra medalj.
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SvFFs förtjänstmedalj
Allmänna grunder
Förtjänstmedalj utdelas:
i brons till enskild person som på ett förtjänstfullt sätt främjat fäktningen,
i silver till enskild person som under en följd av år på ett förtjänstfullt sätt främjat
fäktningen
i guld till enskild person som under en följd av år på ett synnerligen förtjänstfullt sätt
främjat fäktningen och som tidigare tilldelats förtjänstmedalj i silver.
Bedömningsgrunder
För erhållande av förtjänstmedalj i brons erfordras minst 25 poäng
"silver "50 "
"guld "100 "
enligt följande poängtabell.
Uppdrag eller arbeten för fäktningens främjande
Inom förbundsstyrelsen
Ordförande
Styrelseledamot, utskottsordförande
Utskottsledamot, utredningsman, vapenledare
Suppleant

Poäng/år
15
6 - 10
4- 8
2- 4

Inom distrikts- eller föreningsstyrelse
Ordförande
Styrelsedamot, fäktledare, fäktinstruktör
Suppleant

5 - 10
2- 6
1- 2

Övriga uppdrag
Organisationskommittéordf/bitr: VM, OS
Organisationskommittéordf/bitr: WC, JVM, UVM,
Organisationskommittéordf/bitr: Mil-VM, EM
Tävlingsledare: SM, NM, JNM, Mil-NM, VM-kval
Allmänna förtjänster om fäktning

Poäng/gång

30 - 100
20 - 50
10 - 25
10
1 - 20

Antalet poäng i intervallet avgörs bl a av sättet på vilket arbetet utförts och om det utförts
ideellt eller avlönat.
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Förtjänstplakett
Allmänna grunder
SvFFs mindre förtjänstplakett utdelas i guld, silver eller brons till enskild person, förening
eller organisation, som förtjänstfullt understött eller eljest främjat fäktningen. Plaketten kan
helt utdelas genom SDF eller förening - på egen bekostnad - men skall ändå anmälas till BG.
Bedömningsgrunder
Donationer
Till enskild person som genom donationer stött förbundets verksamhet, då donationens värde
uppgår till
1000 - 2000 kronor -- brons
2000 - 10000 kronor -- silver
över 10000 kronor -- guld
Funktionärer vid större tävlingar
Till funktionärer vid större tävlingar (OS, VM, JVM, UVM, EM, NM och SM) för skickligt
och uppoffrande arbete, vilket verksamt bidragit till ett framgångsrikt genomförande.
1 - 3 gånger
-- brons
4 -10 gånger
-- silver
mer än 11 gånger
-- guld
Funktionärer vid DM (motsvarande)
Till funktionärer vid DM och militära DM, samt internationella och nationella tävlingar av
motsvarande omfattning för skickligt och uppoffrande arbete, vilket verksamt bidragit till ett
framgångsrikt genomförande
-- minst 5 gånger
-- brons
-- minst 10 gånger -- silver
-- minst 15 gånger -- guld
Övriga förtjänster
Till enskild person, som genom punktinsats(er) på ett förtjänstfullt sätt understött eller eljest
främjat fäktningen
-- vid enstaka tillfälle
-- brons
-- vid mer än ett enstaka tillfälle -- silver
-- vid enstaka tillfällen men regelbundet under en följd av år -- guld

5

SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET

Hederssköld
Allmänna grunder
Tilldelas förening eller organisation. Skölden kan även tilldelas jubilerande utländska
fäktorganisationer eller svensk eller utländsk organisation, som starkt stött fäktverksamheten.
Sköld i brons tilldelas organisation för visat stort tillmötesgående samt till utländsk förening i
samband med fäkttävlan i utlandet eller i Sverige.
Sköld i silver tilldelas organisation vid jubileum (minst 10 års) eller motsvarande händelse
samt utländsk organisation efter mångårigt fruktbärande samarbete.
Sköld i guld är SvFFs högsta hedersbevis för organisationer. Den bör utdelas ytterst sparsamt
till organisation för att celebrera viktig händelse (minst 25-års jubileum).
Standar
SvFFs standar kan utdelas till inbjuden eller inbjudande nationell eller internationell organisation eller SDF - främst vid landskamper, VM, OS, EM, NM eller motsvarande. Standar kan
även utdelas för att celebrera annat viktigt arrangemang.
Diplom
Diplom kan utdelas till enskild, förening eller organisation som erkänsla för förtjänstfulla
insatser, som ej direkt berättigar till sköld eller standar. Diplom kan vidare utdelas till
funktionärer, som gjort stora insatser för segrar individuellt eller i lag vid OS, VM eller
motsvarande större tävlingar.
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PRESTATIONSMÄRKEN
Stora Grabbars märke - ELITMÄRKET
Märket kan endast tilldelas enskild fäktare, som i fäkttävlingar uppnått minst 10 poäng

1 pl

2 pl

3 pl

4 pl

5 pl

6 pl

Ind:

OS, VM
WC, EM
Mil-VM, JVM, JWC, Universiad
CIS, UVM, JEM
NM, SM
JNM, UNM, Mil-NM

10
3
2
1,5
1
0,5

7
2
1,5
1

5
1
0,5

3
0,5

2

1

Lag:

OS, VM
Universiad, Mil-VM, EM
SM, NM
JNM, UNM, Mil-NM

5
2
1
0,5

3
1

2
0,5

1,5

1

0,5

Resultatförteckning, som önskas åberopad, insänds av den enskilde fäktaren via föreningen
till BG, som kontrollerar och därefter låter utdela märket.

Bältesspännaren
För årets prestation tilldelas Bältesspännaren. Beslutet fattas av styrelsen.

SvFFs fäktmärke
Bestämmelser genom SvFFs tävlingsutskott.
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