REGLEMENTE FÖR MALMÖHUS PISTOLSKYTTEKRETS
UTMÄRKELSETECKEN
§1

Kretsens utmärkelsetecken tilldelas personer som gjort sig därtill
berättigade eller förtjänta enligt bestämmelserna i detta reglemente.
§2

Hederstecken
Hederstecken består av Kretsens skyttemedalj i GULD (förgyllt kont
silver) och utdelas efter bestämmande av kretsstyrelsen till enskild eller
juridisk person, som på ett framstående sätt främjat kretsens ändamål och
skytterörelsen.

Hederstecken kan utdelas för såväl enstaka synnerligen gagnande
handling som för mångårig främjande verksamhet.
Medaljband: Blått
Gravyr:
”För främjande av pistolskyttet”
Namn och årtal (det år medaljen utdelas)
Betalas av kretsen.
§3

Förtjänstmedalj
Utdelas efter förslag av föreningsstyrelse eller ledamot av kretsstyrelsen.
Förslag skall inlämnas skriftligt på fastställt formulär och ha inkommit till
kretsstyrelsen senast den 30 november. Medaljens utdelande bestäms av
kretsstyrelsen, som därvid skall vara fullt enig om beslutet.
Medaljen utdelas i regel vid kretsens årsmöte. För tillerkännande har
följande fordringar uppställts:
GULDMEDALJ (förgyllt kont silver) utdelas till välkänd och allmänt
aktad person som nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt och framgångsrikt
arbete för kretsen och inte enbart i föreningssammanhang under i regel
minst åtta (8) år och som tidigare erhållit medaljen i silver.
SILVERMEDALJ (kont silver) utdelas till välkänd och allmänt aktad
person som nedlagt ett förtjänstfullt och framgångsrikt arbete för kretsen
eller förening under i regel minst fem (5) år.
Medaljband: Orangegult
Gravyr:
”För förtjänster inom pistolskyttet”
Namn och årtal (det år medaljen utdelas)
Respektive medalj utdelas endast en gång till samma person. Under ett
och samma år må i regel icke utdelas mer än en medalj i guld och fem
medaljer i silver. Förtjänstmedaljen är, enligt Kunglig Majestäts beslut
1958, bärbar till uniform eller högtidsdräkt. Betalas av förslagsställande
förening. Medalj som utdelas efter förslag av ledamot i kretsstyrelsen
betalas av kretsen.

§4
Förtjänstdiplom
Utdelas till person som gjort sig därav förtjänt genom arbete för kretsen eller förening. Förslag skall göras i
likhet med vad som gäller för förtjänstmedalj. Diplom skall tidigare ha tilldelats person som föreslås erhålla
förtjänstmedalj.
Betalas av kretsen.

§5

Elitmärke
Märket som är i GULD (förgyllt kontr silver) utdelas till skytt inom
kretsen som ett flertal gånger gjort utmärkta prestationer vid krets-,
landsdels- och svenskt mästerskap. Inteckningspoäng i märket erhålls
enligt nedan angivna grunder, varvid tabell 1 gäller t o m 1978 och tabell
2 fr.o.m. 1979, det år då KM uppdelades på två dagar i både ban- och
fältskjutning, vilket gett fler tävlingstillfällen, dock med väsentligt
skiftande deltagarantal. Detta förhållande har föranlett revidering av
bestämmelserna, så att de bättre överensstämmer med nuvarande
möjligheter att erövra poäng.
Tabell 1
Poängtabell t o m.1978
Antal deltagare
KM
SSM
Ingen åtskillnad

2

1

3

2

SM
1

6 4 3 2 1

Fordringar för märke enligt tabell 1: 10 poäng
Tabell 2
Antal deltagare i resp.
vpgr

Poängtabell fr o m 1979
KM

SSM

SM

1

1

2 1

21 - 50

2 1

3 2 1

4 3 2 1

51 - 150

3 2 1

4 3 2 1

6 4 3 2 1

4 3 2 1

6 4 3 2 1

8 6 5 4 3 2 1

- 20

151 -

När skytt nått 20 poäng enligt tabell 2, är han/hon berättigad att erhålla märket. Vederbörande förening skall då,
med stöd av detaljerad meritförteckning, hos kretsstyrelsen föreslå honom/henne till erhållande av utmärkelsen.
Skytt som tagit poäng 1978 eller tidigare men ännu ej erövrat märket kan, om det motiveras av deltagarantalet i
aktuell tävling, få poängen uppräknade till överensstämmelse med Tabell 2. Framställning om sådan
uppräkning ställs till kretsstyrelsen som avgör frågan.
Betalas av kretsen.

§6

Mästerskapsmedalj
Individuellt mästerskap
Utdelas i GULD (förgyllt brons), SILVER (försilvrat brons) och BRONS vid
kretsmästerskap i ban- och fältskjutning, i den utsträckning som anges i
”Bestämmelser för kretsmästerskap”.
Medaljband: Banskjutning, Rött-gult-rött
Fältskjutning, Gult-rött-gult
Militär snabbmatch, grönt
PPC, blå-gult mittdelat
Gravyr:
”KM”, årtal, tävlingsgren och vapengrupp.
Ex: KM/-02/Fält/C.
I vpgr C med dam C, veteran C och junior C erhålls inteckning av den mästare
som uppnått det högsta poängtalet, vid behov särskiljes enligt skjuthandbokens
bestämmelser.
För inteckning erfordras dessutom att minst tolv (12) skyttar deltagit i och
fullföljt tävlingen i aktuell vapengrupp.
Lagmästerskap
Utdelas i GULD (förgyllt brons), SILVER (försilvrat brons) och BRONS vid
kretsmästerskap för föranmälda lag i ban- och fältskjutning, i den utsträckning
som anges i ”Bestämmelser för kretsmästerskap”.
Medaljen har samma utseende som den individuella men är mindre till
formatet.
Medaljband och gravyr: Lika som på individuella medaljen.
§7
Skyttemedalj
Finns i GULD (förgyllt brons), SILVER (försilvrat brons) och BRONS samt utdelas dels individuellt för
stipulerade prestationer, dels som prismedalj i kretsens serier i ban- och fältskjutning och i ”Skånemästerskapet
i fält” de år kretsen är arrangör.
Individuella prestationer
Skyttemedalj erhålles i:
BRONS för tio precisionsserier och sex tillämpningsserier enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket i
silver,
SILVER för tio precisionsserier och sex tillämpningsserier enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket i guld,
GULD för tio precisionsserier och sex tillämpningsserier enligt bestämmelserna för mästarmärkets
kompetensprov 2 a.
Medaljband: Blått-gult, mittdelat.
Medaljerna skall erövras i ordning brons, silver och guld samt under olika kalenderår.
Endast en medalj av varje valör kan erövras av samme skytt.
Skyttemedalj må av resp. förening graveras med skyttens namn och årtal.
Över erövrade medaljer skall förteckning föras.
Rekvisition av under året erövrade medaljer skall insändas till kretsstyrelsen före januari månads utgång
nästföljande år och vara undertecknad av förenings ordförande och sekr./kassör. Blankett för rekvisition
tillhandahålles av kretsen.
Betalas av föreningarna/skyttarna.
Banskytteserien
Segrande lag i division 1 erhåller fem ex av skyttemedaljen i guld.

Segrande lag i övriga divisioner/grupper erhåller fem ex av skyttemedaljen i brons.
Lag som använt mer än fem skyttar kan, efter framställning härom till kretsstyrelsen,
erhålla en Sjätte medalj.
Medaljband: Vit-blå-vit rand, blått mittfält, vit-blå-vit rand.
Gravyr:
”B-serien”, division, årtal. Ex; B-serien/2A/-02.
Betalas av kretsen.
Fältskytteserien
Segrande förening i division 1 erhåller fyra ex av skyttemedaljen i guld.
Segrande förening i övriga divisioner erhåller fyra ex av skyttemedaljen i brons.
Medaljband: Grönt-vitt-grönt.
Gravyr:
”F-serien”, division, årtal. Ex; F-serien/1/-02.
Betalas av kretsen.
Skånemästerskapet
Skyttemedalj utdelas enligt reglerna för Skånemästerskapet, se sid 12 – 13
Arrangerande krets medaljer skall användas.
Medaljband Rött/gult.
Gravyr: ”Skånemästerskap” / ”Lag eller Ind” / ”.Årtal”.
Betalas av arrangerande krets.
§8

Ban- och fältskyttemärke
Kompetens för ban- resp. fältskyttemärke tillgodoräknas vid tävling, anordnad av kretsen eller ansluten
förening, som är öppen för alla klasser och överensstämmer med reglerna för standardmedalj. Skytt skall
representera till kretsen ansluten förening. Vid tävling med deltagande av utomstående skyttar, borträknas
dessa före bestämmandet av märkesfordringarna.
Lägre ban- och fältskyttemärke
Utdelas i BRONS till skytt som under ett kalenderår, vid tre (3) inom kretsen anordnade ban- resp.
fältskjutningar, placerat sig inom bästa femtedelen av klass 1 eller, tillhörande högre klass, uppnått
motsvarande poäng- eller träffantal.
I SILVER (försilvrat brons) till skytt som under ett kalenderår, vid tre (3) inom
kretsen anordnade ban- resp. fältskjutningar, placerat sig inom bästa femtedelen av klass 2 eller, tillhörande
annan klass, uppnått motsvarande poäng- eller träffantal.
I GULD (förgyllt brons) till skytt som under ett kalenderår, vid tre (3) inom kretsen
anordnade ban- resp. fältskjutningar, placerat sig inom bästa femtedelen av klass 3 eller, tillhörande lägre klass,
uppnått motsvarande poäng- eller träffantal.
Kvalificering för ban- resp. fältskyttemärke tillgodoräknas inom varje särskild vapengrupp.
Minst fem (5) skyttar skall ha deltagit i resp. klass för att märkesinteckning skall tillgodoräknas.
Om vid uträkning av bästa femtedelen vid högre deltagarantal än fem, kvoten ej blir helt tal, avrundas
heltalssiffran uppåt om decimalen blir högre än fem. Vid lägre decimal än fem sker avrundning nedåt. Till
bästa femtedelen räknas även poäng- eller träffantal som är lika med det lägsta inom femtedelen.
Märke skall erövras i ordning brons, silver och guld under olika kalenderår.
Skytt kan erhålla endast ett märke av varje valör.
Högre ban- och fältskyttemärke
Skytt som under tre resp. sex och nio år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppföljt fordringarna för lägre
ban- resp. fältskyttemärke i guld, tilldelas högre ban- resp. fältskyttemärke i BRONS resp. SILVER
(försilvrat brons) och GULD (förgyllt brons). Prov för märket får påbörjas året efter det då lägre ban- resp.
fältskyttemärke i guld erövrats.

Högre ban- och fältskyttemärke i guld med stjärnor
Skytt som under tre resp. sex och nio år, oavsett om i följd eller ej, ånyo uppfyllt
fordringarna för lägre ban- resp. fältskyttemärke i guld, tilldelas högre ban- resp. fältskyttemärke i GULD med
en, två resp. tre STJÄRNOR. Prov för märket får påbörjas året efter det då högre ban- resp. fältskyttemärke i
guld erövrats.
Högre fältskyttemärke i guld med krans och stjärnor, fordringar enligt ovan
Över erövrade märken skall förteckning föras. Betalas av föreningarna/skyttarna, med ett undantag:
Högre ban- och fältskyttemärke i guld med tre stjärnor betalas av kretsen och
utdelas vid nästkommande ”Kretsens årsmöte”.
§9
Standar
Utdelas till föreningar, myndigheter, företag eller enskilda personer när annan
belöning ej kan ifrågakomma eller är lämplig.
Betalas av kretsen.

