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Diplom- och medaljreglemente för Göteborgs och Bohusläns pistol-

skyttekrets. 
 

Diplom Kan utdelas till enskilda som utmärkelse för förtjänstfulla insatser inom 

Kretsens pistolskytterörelse 

 

 Beslut om utdelande utfärdas av kretsstyrelsen. 

 

Medalj Förtjänstmedalj utdelas för förtjänstfull verksamhet inom kretsskyttet och 

tillstyrks av kretsstyrelsens medaljutskott. Medaljen kan tilldelas medlem 

av kretsansluten förening. Medaljen utdelas av kretsordföranden. 

 

 Förtjänstmedalj i silver kan tilldelas den, som i regel under minst fem år 

genomfört ett intensivt och uppoffrande arbete inom kretsskyttet. Arbetet 

skall ha genomförts inom kretsen och den egna föreningen. 

 

 När det finns särskilda skäl kan medaljen undantagsvis tilldelas person som 

inte uppfyllt ovanstående fordringar, men som på ett annat sätt gjort sig för-

tjänt av Kretsens tacksamhet. 

 

 Förtjänstmedalj i guld kan tilldels den som erhållit Kretsens förtjänstmedalj 

i silver, samt därefter under ett flertal år, i regel minst fem, på ett synnerlig-

en förtjänstfullt sätt fortsatt arbetet för kretsskyttet. 

 Arbetet skall ha kommit även andra än den egna föreningen till godo. 

  

 Förslagsrätt beträffande förtjänstmedalj och diplom tillkommer ansluten 

förenings styrelse samt medlem av kretsstyrelsen. 

Förslag från förening skall skickas till kretsstyrelsen före den  

15 november året före utdelandet. 

 

Förtjänstmedalj bör som regel utdelas vid kretsens årsmöte, men kan också 

utdelas i samband med av Kretsen anordnad tävling, t.ex.  

Länstävlingen, eller vid annat lämpligt tillfälle. 

Samma gäller för diplom. 

 

Medalj och diplom som utdelas på förslag av förening skall bekostas av 

föreningen. Övriga medaljer och diplom bekostas av kretsen. 

 

Medalj kan användas som mästerskapstecken i våra grenar. I varje vapen-

klass med mästerskapstitel utgår ett exemplar i vardera guld, silver och 

brons. 

 

Medalj kan användas som pris vid betydelsefullare tävling. För att användas 

för detta ändamål fordras ett beslut vid allmänt sammanträde. 
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Medalj kan användas som tävlingspris, då utan band - jetong. 

Föreningens styrelse fattar beslut om detta. Endast ett exemplar i guld får 

utgå för varje vapenklass. 

 

Bordsstandar Kan tilldelas jubilerande förening men kan undantagsvis tilldelas enskild 

välförtjänt person. Förslag behandlas och beslutas vid kretsstyrelsesamman-

träde. 

 

Diplomets utseende Tryckt på kartong i storlek cirka 22x30 cm med länets vapen omgivna av 

fästningsbyggnader i likhet med medaljen. Diplomet skall vara försett med 

texten ”Göteborgs och Bohusläns Pistolskyttekrets” samt ”Diplom tilldelat 

(vederbörandes namn) för intresserat och gagnande arbete”, datum för utde-

landet eller datum för beslutet därom samt ordförandens och sekreterarens 

namnteckningar.  

Diplom numreras och inramas. 

 

Förtjänstmedaljens  Länets vapen, omgivna av fästningsbyggnader och försedd med 

utseende  murkrona. Helgult band. Medalj numreras. 

 

Mästerskapstecknets  Medalj enligt ovan, men utan murkrona. Band i länets färger, blått 

utseende  vitt, gult och rött i lika breda ränder. Sett från åskådaren. 

 

I annan betydelsefull tävling där allmänt sammanträde beslutat att medaljen 

får användas är utseendet: Medalj enligt ovan men utan murkrona. 

Band i länets färger, blått, vitt, gult och rött i lika breda ränder. 

 

Jetongen utseende Medalj enligt ovan, men utan murkrona och band. 

 

Bordsstandarets  I likhet med diplomet men med enbart texten ”Göteborgs och Bohusläns  

utseende  Pistolskyttekrets” tryckt eller broderat på vitt tyg i storlek cirka 15x22 cm 

och försett med gula snoddar. 

 

 

 Förestående bestämmelser fastställda vid Kretsens ordinarie årsmöte 

2011-03-19. 
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