
ANSÖKAN UTMÄRKELSE

Efternamn (alt namn på organisation) Förnamn Född (år/mån/dag)

Adress Postnr Postadress

OL-förening (namn) Ev tidigare föreningstillhörighet/er (OL)

Meriter

Befattning/uppdrag Förening SOFT Tidsperiod/er

Tävlingsarrangemang
Typ och ev övriga uppgifter Datum

Ange funktion! Tävlingsledare Ansv banläggare Annan, vilken:

Eventuella övriga idrottsliga utmärkelser som den föreslagne innehar

Övrigt

SÖKANDE (leveransadress om ej annat meddelas)
Namn förening eller distrikt (OF) Namn uppgiftslämnare Telefon

Bostadsadress Postnr och ort

Datum Evenemang

Distriktets (OF:s) beredning
Ankomstdatum Ansökan Sign Namnförtydligande

Svenska Orienteringsförbundets (SOFT:s) beredning
Datum för beslut Ansökan Sign Ev noteringar

Anvisningar och bestämmelser

Slag av utmärkelse som sökes (en person kan endast erhålla  en utmärkelse vid ett utdelningstillfälle ):

Förtjänstdiplom Förtjänstplakett Förtjänstmedalj i silver Hedersplakett i brons Hedersplakett i silver

Ankomstdatum SOFT

Diarienr

Använd skrivmaskin eller texta tydligt!

(Kompletterande praktiska upplysningar och/eller övriga ledarmeriter eller andra grunder som önskas åberopas.)

Godkännes Avslås

Godkännes Avslås

 (Fullständiga bestämmelser i SOFT:s tävlingsregler, ÖB 53.)
Föreningar och OF kan som regel erhålla SOFT:s Förtjänstdiplom vid 
10-års-jubileum, Hedersplakett i brons vid 25-årsjubileum samt 
Hedersplakett i silver vid 50-årsjubileum.
Utmärkelser utdelas på förslag från förenings-, distrikts- (OF) eller 
SOFT:s styrelse.
Ansökan OF tillhanda senast 30 dagar  före utdelning!
OF svarar för att godkänd ansökan är SOFT tillhanda senast 20 dagar 
före utdelningsdatum! Ev avslag meddelas för-eningen inom samma 
tidsrymd.
SOFT svarar för att utmärkelsen levereras senast 5 dagar före 
utdelningsdatum. Ev avslag meddelas senast 10 dagar före ut-
delningsdatum.

Förtjänstdiplom, utdelas till ledare - 7 års SOFT-, OF- eller 
föreningsarbete - i ledande befattning.
Förtjänstplakett, utdelas till ledare - 12 års SOFT-, OF- eller 
föreningsarbete - i ledande befattning.
Förtjänstmedalj i silver, utdelas till ledare -15 års SOFT- eller
OF-arbete - i OF i ledande befattning. Utdelas endast vid SOFT:s 
förbundsmöte.
Hedersplakett i brons, utdelas till enskilda och organisationer för 
synnerligen värdefullt stöd vid tävlingar eller annan verksamhet inom 
orienteringsidrotten. Bekostas av sökanden.
Hedersplakett i silver, utdelas till enskilda och organisationer för 
mångårigt synnerligen gagnande stöd åt orienteringsidrotten. Bekostas av 
sökanden.

OF

Distriktstillhörighet

Uppgifter då utmärkelsen ska utdelas vid särskilt tillfälle (exv 
jubileum, årsmöte, annat arrangemang):

FÖRESLAGEN PERSON/ORGANISATION

Svenska Orienteringsförbundet
Box 22
171 18  SOLNA
Tel 08-587 720 00
Fax 08-587 720 88
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