Svenska Kanotförbundet / Utmärkelser 2018-03-17

sida 1

REGLER FÖR UTMÄRKELSER
A. Utmärkelser till kanotister som gjort framstående resultat på tävlingsbanan
1. Utmärkelser för segrare vid olympiska spel eller världsmästerskap.
2. Utmärkelser för kanotist som har uppnått vissa tävlingsplaceringar.
3. Utmärkelser för årets kanotist.
4. Utmärkelser för årets talang.

B. Utmärkelser för ledare och andra som gjort den svenska Kanotidrotten stora
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A. Utmärkelser till kanotister som gjort framstående resultat på tävlingsbanan
1. Utmärkelser för segrare vid olympiska spel eller världsmästerskap.
Prisplakett i gul metall utdelas till den kanotist som har vunnit guldmedalj vid OS eller VM.
Plaketten delas ut vid Förbundsmötet tillsammans med ett diplom om inte förbundsstyrelsen
bestämmer annat.
En kanotist kan få plaketten endast en gång.
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2. Utmärkelser för kanotist som har uppnått vissa tävlingsplaceringar.
”Stora Kanotisters” märke delas ut till den kanotist som i seniortävling har uppnått minst 20
poäng enligt följande tabell:
Tävling och gren
OS, World Games och VM
K-1, C-1, segling IC och Polo
K-2, C-2
K-4/ lag
Drakbåt

Poäng
Poäng
Poäng
Poäng

1
20
15
10
5

EM, Europacup och Världscup
K-1, C-1, segling IC och Polo Poäng
K-2, C-2
Poäng
K-4/ lag
Poäng
Drakbåt
Poäng

15
10
7
4

Placering
2
3
10
7
7
5
5
3
3
2

7
5
3
2

5
3
1
1

4
4
2
1
½

5
2
1
-

6
1
-

2
1
-

1
-

-

Internationell tävling i ICF-program med minst fem deltagande nationer och NM
K-1, C-1, segling IC och Polo Poäng
5
2
K-2, C-2
Poäng
2
K-4/lag
Poäng
1
Drakbåt
Poäng
1
-

SM
K-1, C-1, segling IC och Polo
K-2, C-2
K-4/lag/stafett
Drakbåt

Poäng
Poäng
Poäng
Poäng

3
2
1
½

1
-

-

-

-

-

Märket utdelas vid Förbundsmötet om inte förbundsstyrelsen bestämmer annat.
Speciellt för Drakbåt gäller att mästerskap arrangerade av ICF och IDBF jämställs och
att;
 Endast de som paddlat final får poäng, ifall flera lopp vägs samman till ett resultat genom
sammanlagd tid, räknas endast poäng för de som paddlat 50 % eller mer av den totala
sträckan som ligger till underlag för resultatet.
 Trumslagare och styrman får inte poäng.
 Endast landslagsmedaljer vid EM/VM räknas. Medaljer i exempelvis klubblags-EM/VM
räknas som en internationell ICF-tävling.
 World Games 2005 och 2009 räknas inte som World Games (WG) utan som internationell
ICF-tävling då tävlingen inte ingick i det officiella WG-programmet. När drakbåt blir en
ordinarie WG-sport så poängsätts medaljer som WG.
Speciellt för Kanotpolo gäller att;
 Medaljer i klubblags-EM/VM räknas som en internationell ICF-tävling.

Svenska Kanotförbundet / Utmärkelser 2018-03-17

sida 3

3. Utmärkelser för Årets kanotist
Diplom och träningsstipendium utdelas årligen till den kanotist eller besättning/lag, som
under den senaste tävlingssäsongen varit landets resultatmässigt främste vid nationella och
internationella tävlingar.
En kanotist kan få utmärkelsen mer än en gång.
Förbundsstyrelsen beslutar om vem som ska få utmärkelsen. Utmärkelsen delas ut på
Förbundsmötet om inte förbundsstyrelsen bestämmer annat.

4. Utmärkelser för Årets Talang
Diplom och träningsstipendium delas ut årligen till den kanotist i åldern 18-20 år som under
den senaste tävlingssäsongen utvecklades mest positivt och löftesrikt samt visade detta genom
framstående resultat i senior och juniortävlingar.
En kanotist kan få utmärkelsen endast en gång.
Förbundsstyrelsen beslutar om vem som ska få utmärkelsen. Utmärkelsen delas ut på
Förbundsmötet om inte förbundsstyrelsen bestämmer annat.

B. Utmärkelser för ledare och andra som gjort den svenska Kanotidrotten stora
tjänster genom ideella insatser.
Förbundets utmärkelser delas endast ut till sällsynt dugliga ledare för lång tids uppoffrande
arbete som gagnat kanotidrotten i sin helhet. Tävlingsinsatser väger lätt eftersom den tävlande
får sin belöning redan vid prisutdelningen. Tiden som krävs för förtjänstutmärkelse förkortas
genom förtroendeposter inom distrikt, förbundsstyrelse eller liknande. Även andra kvalitéer
som inte är uppräknade här kan förkorta den tid som krävs. Varje ansökan behandlas
individuellt, därför är det viktigt att ansökan sker i god tid och att alla relevanta fakta finns i
ansökningshandlingarna.

1. Förbundets förtjänstdiplom
Får tilldelas en person eller en organisation inom kanotidrotten som har nedlagt ett
förtjänstfullt arbete för denna idrott.
Som minimikrav gäller att:
En förening kan få diplom efter 10 års medlemskap.
En enskild person kan få diplom efter minst sju år som ordförande eller annan värdig
ställning i en förening.

Svenska Kanotförbundet / Utmärkelser 2018-03-17

sida 4

2. Förbundets förtjänstplakett
Får tilldelas en person eller en organisation inom kanotidrotten som har nedlagt ett mångårigt,
plikttroget och framgångsrikt arbete inom denna idrott.
Som minimikrav gäller att:
En förening kan få plakett efter 25 års välmeriterat medlemskap.
En enskild person kan få plakett efter minst tio år som ordförande eller annan värdig
ställning i en förening om hon/han innehar diplomet sen tidigare.

3. Förbundets förtjänstmedalj (Förbundets högsta utmärkelse)
Får tilldelas en person inom kanotidrotten som har nedlagt ett mångårigt, nitiskt och
framgångsrikt arbete inom denna idrott eller som på annat synnerligen förtjänstfullt sätt har
gagnat Förbundet och dess verksamhet. Vidare får medaljen tilldelas svensk person, som inte
är knuten till någon av Förbundets organisationer men som har gjort betydelsefulla insatser
för kanotidrotten samt framstående utländsk person, som har gagnat svensk kanotidrott eller
samarbetat med Sverige på denna idrotts område..
Som minimikrav gäller att:
- En förening kan få medalj efter 50 år under förutsättning att arbetet i föreningen varit
framgångsrikt.
- Den enskilde personen måste efter erhållen förtjänstplakett genom fortsatt arbete visa sig
värd ytterligare ett kvalificerat erkännande.
För ovanstående tre utmärkelser gäller följande gemensamma regler:
- Förbundsstyrelsen beslutar om utdelning av utmärkelse.
- Förslag på kandidat till utmärkelse får lämnas skriftligt av distriktsorgan och av förening
ansluten till Förbundet. Förslag från förening ska vara undertecknat av minst tre
styrelseledamöter.
- Förslag ska innehålla tydlig uppgift om den utmärkelse som avses och vara väl motiverat.
- Utdelad förtjänstplakett och förtjänstmedalj ska vara numrerad och graverad.
- Plakett och medalj bör i förekommande fall delas ut i samband med årsmöte eller vid
jubileumstillfälle.
- Förbundsstyrelsen ska föra liggare över utdelade utmärkelser.
Ansökningsblankett se under rubrik D.

4. Förbundets 100-årsdiplom
En förening kan få diplom efter 100 års kanotverksamhet.

5. Årets ledare
Diplom och stipendium utdelas årligen till den eller de ledare som gjort betydande insatser för
sin förening eller på annat sätt inom Förbundet. Utmärkelsen delas bara ut en gång till samma
ledare.
Förbundsstyrelsen beslutar om vem som ska få utmärkelsen. Utmärkelsen delas ut på
Förbundsmötet om inte förbundsstyrelsen bestämmer annat.
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C. Utmärkelser för ”Bästa klubb”
Vandringspris i form av en statyett kan delas ut årligen till den klubb som vid Mästerskapstävling når sammanlagt bäst resultat. Beräkningen av poängen beslutas av förbundsstyrelsen.
Utmärkelsen delas ut i anslutning till SM/RM.
För närvarande finns ett vandringspris för racing, uppsatt av Nyköpings kommun i samband
med deras 800-årsjubileum och ett för maraton uppsatt av Göta Kanal loppet.
Regler racing:
Vandringspriset, ständigt vandrande, är en skulptur i silver monterad på ett träfundament,
vilket innefattar en silverplåt för ingravering av namnet på segrande förening åtföljt av
årtalet.
Poängberäkning:
1. De kvinnliga och manliga klasserna i H/D14, H/D16, H/D18 och seniorer räknas.
Distanser och kanotklasser som enligt allmänna tävlingsreglerna har mästerskapsstatus
räknas.
2. Segraren får en poäng mer än antalet startande dock max 10 poäng. Övriga placeringar
får segrarens poäng minus den egna placeringen ner till nionde plats som får en poäng.
Om det är färre än nio startande reduceras poängen med ett för varje ”saknad startande”.
3. Den klubb som har högst sammanlagd poängsumma utses till mästerskapets ”bästa
klubb”.
Arrangören av Mästerskapstävlingarna utser ”bästa klubb” och bekostar skylten med det
aktuella årets segrare.

Regler maraton:
Vandringspriset, ständigt vandrande, är en relief utskuren i trä av bildhuggaren Torleif Aiff
från Tibro. Runt ramen monteras en skylt med årtal och segrande klubbs namn. Klubben får
behålla en miniatyr av reliefen.
Poängberäkning:
1. Alla klasser som tävlar under genomförandet av SM/RM räknas, dvs i förekommande
fall räknas även H/D14 även om klassen inte har RM-status.
2. Segraren får en poäng mer än antalet startande dock max 10 poäng. Övriga placeringar
får segrarens poäng minus den egna placeringen, dock lägst en poäng. Alla som fullföljer
sitt lopp får minst en poäng.
3. Den klubb som har högst sammanlagd poängsumma utses till mästerskapets ”bästa
klubb”.
Arrangören av Mästerskapstävlingarna utser ”bästa klubb” och bekostar skylten med det
aktuella årets segrare.
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D. Blankett för ansökan om förtjänstutmärkelse
Svenska Kanotförbundet (SKF)
Ansökan om utmärkelse
Härmed föreslås:_____________________________________________________________
Efternamn

Förnamn

__________________________________________________________________________________________
Adress
Postadress
Personnummer

Som merit för att få SKF:s förtjänstutmärkelser åberopas följande meritförteckning:
Verksam i:
Funktion
År
Riksidrottsstyrelsen
______________________________________________________
eller något av dess organ ______________________________________________________
SKF:s styrelse eller
något av dess organ

______________________________________________________
______________________________________________________

DF:s styrelse eller
något av dess organ

______________________________________________________
______________________________________________________

SDF:s styrelse eller
något av dess organ

______________________________________________________
______________________________________________________

Föreningsstyrelse eller
något av dess organ

______________________________________________________
______________________________________________________

Övriga meriter som inte nämns ovan som tävlingsorganisatör, funktionär, journalist,
föredragshållare mm. (Om ni inte får plats, skriv på baksidan):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Innehar sedan tidigare följande idrottsliga utmärkelser:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Önska tid för eventuell utdelande av utmärkelse: ____________________________________
Ort

Föreningens namn: ________________________,

Datum

_______________________________
Ort

Datum

_____________________________, _____________________________, _____________________________
Namn
Namn
Namn

Undertecknas av minst tre styrelseledamöter.

