
BESTÄMMELSER FÖR UTMÄRKELSER

Svenska Bordtennisförbundets utmärkelser är;
Förtjänstmärke i guld med emalj.
Förtjänstmärke i guld, silver och brons.
Hedersplakett i guld och silver.
Standar.
Förtjänstdiplom.
Frikort.
Ledarsköld.
Elitmärke.
Spelarmärke.
Arrangörsdiplom.

§ 1 FÖRTJÄNSTMÄRKE I GULD MED EMALJ.
Kan utdelas till person som sedan minst 10 år innehaft SBTF:s förtjänstmärke i guld,
fyllt 50 år och fortfarande är aktiv ledare.

§ 2 FÖRTJÄNSTMÄRKE
Förtjänstmärke utdelas i tre valörer, guld, silver och brons. Det kan utdelas till person
som gjort synnerligen stora insatser för svensk bordtennis inom eller utom landet.
Innehavare av förtjänstmärke (silver-guld) erhåller även legitimationskort, som
berättigar till fritt inträde vid alla bordtennistävlingar inom landet. Förtjänstmärket
utdelas av förbundsstyrelsen sekreta utskott, vars beslut måste vara enhälligt.
Förslag på personer för erhållande av förtjänstmärke kan till sekreta utskottet avges på
fastställt formulär av ledamot av förbundsstyrelsen, distriktsstyrelse och
föreningsstyrelse.
I förslag skall anges vilken valör av förtjänstmärke som avses.
Senast 4 veckor före utdelningsdag skall ansökan insändas till förbundets kansli.

§ 3 HEDERSPLAKETT
Hedersplakett utdelas i tå valörer, guld och silver. Den kan utdelas till organisation
eller person som utfört en för bordtennisidrotten gagnerik handling eller verksamhet.
Plakaten utdelas av förbundsstyrelsen sekreta utskott.

§ 4 STANDAR
Standaret utdelas till organisation eller person som hedersgåva för utfört gagnerikt
arbete, handling eller verksamhet för bordtennisidrotten. Standaret utdelas av
förbundsstyrelsen sekreta utskott.

§ 5 FÖRTJÄNSTDIPLOM
Förtjänstdiplomet kan utdelas till riksförbundsdistrikt (DF), bordtennisförbundsdistrikt
(SDF), föreningar och enskilda personer som erkänsla för ett energiskt, föredömligt
och uppoffrande arbete för svensk bordtennis. Diplomet utdelas av förbundsstyrelsens
sekreta utskott vars beslut måste vara enhälligt.
Förslag på organisation, personer för erhållande av förtjänstdiplom gäller vad som
anges under § 2.



§ 6 FRIKORT
Enbart frikort som berättigar till fritt inträde vid alla bordtennistävlingar inom landet
kan utdelas till person som hedersgåva för utfört gagnerikt arbete, handling eller
verksamhet för bordtennisidrotten. Frikortet utdelas av förbundsstyrelsens sekreta
utskott.

§ 7 RIKTLINJER FÖR UTDELNING AV SBTF:s FÖRTJÄNSTDIPLOM
FÖRTJÄNSTMÄRKEN, HEDERSPLAKETTER, STANDAR OCH FRIKORT

Guld Hedersplakett
Diplom Brons Silver Guld m emalj Silver Guld Standar Frikort

Förening 15 år - - - - 25 år 50 år   3) -

Föreningsledare   5 10-15 20-30 30-40 1)   2)   2)   3) 4)

Distriktsledare   5 10-15 15-20 20-30 1)   2)   2)   3) 4)

Förbundsledare   5   5-10 10-15 15-20 1)   2)   2)   3) 4)

Organisation   2) - - - -   2)   2)   3) -

Anm. 1) Till person som sedan minst 10 år innehaft SBTF:s förtjänstmärke i guld,
fyllt 50 år och fortfarande är aktiv ledare.

2) Till organisation eller person som utfört en för bordtennisidrotten gagnerik
handling eller verksamhet.

3) Standar är att betrakta som SBTF:s hedersgåva. Standar kan tilldelas
organisation, enskild person såväl inom som utom idrottsrörelsen.
Betydelsefulla insatser för bordtennissporten skall ligga som bakgrund till
mottagandet av standaret.

4) Frikort kan utdelas till person som hedersgåva för utfört gagnerikt arbete,
handling eller verksamhet för bordtennissporten.

§ 8  LEDARSKÖLD
Ledarsköld kan utdelas till ett antal av högst tre per verksamhetsår. Skölden utdelas
av förbundsordföranden. Skölden kan utdelas till person, som utfört berömlig
ledargärning under det år, som belöningen avser. Förslag kan avges på sätt som anges
i § 2.  Förbundsordföranden är obetaget att utse person som inte föreslagits på detta
sätt.
Överlämnande av ledarsköld sker vid påföljande ordinarie förbundsmöte av
förbundsordföranden.
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