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BÄSTA FÖRENING INOM SPORTDYKNING 
 
Tanken med ”Bästa förening inom sportdykning” är att Svenska Sportdykarförbundet 
premierar den förening som har utmärkt sig lite extra inom sportdykningen (dvs 
dykning med dykapparat – ej fridykning, fensimning, UV-rugby etc). Utmärkelsen 
utdelas till förening som under året genomfört bra verksamhet för sportdykare.  
 
Exempel på kriterier för nominering: 
a) Föreningen har under året rekryterat nya medlemmar, dvs ett större antal medlemmar som 
höjt medlemsantalet i föreningen (procentuellt sett) avsevärt. 
b) Föreningen har utbildat/vidareutbildat många sportdykare under året. 
c) Föreningen har under året introducerat sportdykning (dvs dykning med dykapparat) till 
ungdomar inom föreningens ungdomsverksamhet.  
d) Föreningen har under året genomfört annan dykrelaterad utbildning, exempelvis UV-foto, 
vilket har utvecklat föreningens verksamhet och medlemmarnas bredd inom sportdykningen. 
e) Föreningen har under året haft attraktiva aktiviteter för sina medlemmar, t ex 
återkommande dykutfärder och -resor.   
 
Förslag/ansökan 
Förslag på förening att utnämnas till ”Bästa förening inom sportdykning” kan endast lämnas 
av medlem i den aktuella föreningen. Föreningen måste vara ansluten till Svenska 
Sportdykarförbundet. Förslag/ansökan ska lämnas på särskild ansökningsblankett. 
Årsmöteshandlingar inklusive verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ska bifogas 
ansökningsblanketten. 
 
Ansökningsblankett inklusive bilagor ska vara Svenska Sportdykarförbundets kansli tillhanda 
senast den 10 januari efterföljande år. (Exempelvis: ansökningar för verksamhet 2010 ska 
vara kansliet tillhanda senast den 10 januari 2011.) 
 
Behandling av ansökan 
Förbundsstyrelsen utser årligen en grupp, bestående av minst tre personer, som går igenom de 
nominerades handlingar och utser en vinnare.  
 
Utdelning 
Utmärkelsen ”Bästa förening inom sportdykning” delas ut vid förbundsmötet.  
 
Pris 
Till ”Bästa förening inom sportdykning” utdelas årligen: 
• Ett diplom för ”Bästa förening inom sportdykning”. 
• Ett tillgodohavande på 5 000 kronor att nyttja vid inköp av material från Svenska 

Sportdykarförbundets förlag. Tillgodohavandet är tidsbegränsat och måste nyttjas inom 
ett år.  

 



 

Viktigt! Årsmöteshandlingar inklusive verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ska bifogas 
ansökningsblanketten. 

 
ANSÖKNINGSBLANKETT ”BÄSTA FÖRENING INOM 
SPORTDYKNING” 
E-post: info@ssdf.se. Telefon: 08-699 65 15 

 
Förening:       
  
  
Förslagsställarens uppgifter:  
  
Namn:       
  
Adress:       
  
Postnummer:        Postadress:       
     
Telefon:        E-post:       
     
     
Ort och datum:       
  
  
Underskrift:  
  
 
Kryssa i vilket kriterie/vilka kriterier du anser att föreningen uppfyller: 
Föreningen har under året rekryterat nya medlemmar, dvs ett större antal medlemmar 
som höjt medlemsantalet (procentuellt sett) i föreningen avsevärt.  

Föreningen har utbildat/vidareutbildat många sportdykare under året.  
Föreningen har under året introducerat sportdykning (dvs dykning med dykapparat) 
till ungdomar inom föreningens ungdomsverksamhet.   

Föreningen har under året genomfört annan dykrelaterad utbildning, exempelvis UV-
foto, vilket har utvecklat föreningens verksamhet och medlemmarnas bredd inom 
sportdykningen. 

 

Föreningen har under året haft attraktiva aktiviteter för sina medlemmar, t ex 
återkommande dykutfärder och -resor.    

Annat (beskriv vad i motiveringen nedan).  
 
Motivering (lång motivering lämnas som bilaga):       
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