
 
 
SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDETS UTMÄRKELSER OCH 
FÖRTJÄNSTTECKEN 
 
SSDF:s utmärkelser är avsedda som en belöning till personer som gjort stora insatser för sportdykningen och 
därigenom främjat SSDF:s syften samt att det ska stimulera till fortsatta ledargärningar. 
 
Förtjänsttecknen finns i tre valörer: brons, silver och guld. Det består av en nål med delfin omgiven av en krans. 
 
Förtjänsttecknet kan tilldelas: 
a) funktionärer som utfört ett förtjänstfullt arbete inom svensk sportdykning under det antal år som framgår av 
tabellen nedan. 
 
Ledarnivå Brons Silver Guld 
Förening   8 år 15 år 25 år 
Förbund   3 år   6 år 10 år 
Internationellt   3 år   5 år   8 år 

 
Tiderna ovan räknas från: föreningens inträde i Svenska Sportdykarförbundet och Svenska Sportdykarförbundets 
inträde i RF (1966). * Då distrikten valdes bort vid 2008 års förbundsmöte, får distriktens årsräkning gälla som 
längst fram till och med 2008. 
 
b) person som genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska sportdykningen eller 
utländsk person som gjort svensk sportdykning stora tjänster eller samarbetat förtjänstfullt med Svenska 
Sportdykarförbundet. 
 
Förtjänsttecknen utdelas i ordning brons, silver och guld. Det går inte att ansöka om högre förtjänsttecken förrän 
personen tilldelats förtjänsttecknets föregående, lägre valör. 
 
Förtjänsttecknet delas ut vid föreningsårsmöten när det gäller brons och silver och vid förbundsmötet när 
det gäller guld.  
 
Förslag på person/förening som ska tilldelas förtjänsttecken kan endast lämnas av medlem i förening ansluten till 
Svenska Sportdykarförbundet. Ansökan måste gälla annan person, dvs är ej tillåtet att ansöka om förtjänsttecken 
till sig själv. Endast ett förtjänsttecken kan delas ut per 12 månaders period för samma person.  
 
Förutom dessa förtjänsttecken utdelar Svenska Sportdykarförbundet:  
• Delfin - till medlem/förening/distrikt för mycket värdefulla insatser för sporten. Delas ut av styrelseledamot 

i samband med lämpligt förbundsarrangemang. Förslag på person/förening/distrikt som ska tilldelas Delfin 
kan endast lämnas av medlem i förening ansluten till Svenska Sportdykarförbundet. 

 
• Stora grabbars märke – till aktiva tävlande. Krav för denna utmärkelse är goda tävlingsresultat enligt det 

poängsystem och de regler som är beslutade för respektive gren. Delas ut av styrelseledamot i SSDF i 
samband med lämpligt förbundsarrangemang. Förslag på person som ska tilldelas Stora grabbars märke kan 
lämnas av medlem i förening ansluten till Svenska Sportdykarförbundet. 

 
 

SSDF:s noteringar 
 
 
 
 
 
 
Medlemskap i förening:  Ja  Nej 
 
 
Förbundets beslut:  Tillstyrkes  Avstyrkes  
 
 
Märke valör:                     Nummer:                      Skickat den:                         Signatur: 
 

 

2008-09-15 



 
ANSÖKNINGSBLANKETT FÖRTJÄNSTTECKEN 
Insändes till Svenska Sportdykarförbundet, Idrottshuset, 123 43 Farsta. 

 
Namn:       
  
Adress:       
  
Postnummer:        Postadress:       
     
Förening:       
  
Meriter: 
Ordförande i förbundsstyrelse fr.o.m       t.o.m       
Ledamot/suppleant i förbundsstyrelse fr.o.m       t.o.m       
Ordförande/sekreterare/kassör i distriktsstyrelse fr.o.m       t.o.m       
Ledamot/suppleant i distriktsstyrelse fr.o.m       t.o.m       
Ordförande/sekreterare/kassör i föreningsstyrelse fr.o.m       t.o.m       
Ledamot/suppleant i föreningsstyrelse fr.o.m       t.o.m       
     
Annan funktionär:          
     
Internationella uppdrag:          
 
Har sportdykarcertifikat Η  ΗΗ  ΗΗΗ  ΗΗΗΗ  Dykledare  
Har instruktörscertifikat Η  ΗΗ  ΗΗΗ      
 
Övriga meriter inom sportdykning:       
  
      
 
Tidigare utmärkelser inom sportdykning:       
 
Ansökan avser: brons  silver  guld  Delfin  
 diplom  stora grabbars märke     
 
Motivering (lång motivering lämnas som bilaga):       
 
      
 
 
Utmärkelsen ska överlämnas den       och skickas till 
   
Namn:       
  
Adress:       
  
Postnummer:        Postadress:       
     
Telefon dagtid:        Telefon kvällstid:       
     
     
Förslagsställande förening:       
  
Ort och datum:       
  
  
Underskrift:  
  
Namnförtydligande:       
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