Ansökan om Södermanlands Fotbollförbunds (SöFF:s) utmärkelser
TILL ERHÅLLANDE AV
SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUNDS:
FRIKORT
spelare
ledare
instruktör
domare
LEDARMÄRKE
DIPLOM
för förening
för ledare
för domare
för spelare
för instruktör
FÖRENINGSPLAKETTER
Brons
Silver
Guld
FÖRTJÄNSTTECKEN

i emalj och försilvrat utförande

för spelare
för ledare
för domare
FÖRTJÄNSTTECKEN

i emalj och förgyllt utförande

för person
för spelare
DOMARMÄRKET
UNGDOMSLEDARMÄRKET
FÅR VI HÄRMED FÖRESLÅ:

__________________________________
Tilltalsnamn och efternamn

__________________________________
Personnummer (samtliga 10 siffror)

TIDIGARE ERHÅLLNA UTMÄRKELSER
Ledarmärke

år ________

Diplom

år ________

Föreningsplakett
Brons
Silver
Guld

år ________
år ________
år ________

Förtjänsttecken
försilvrat
förgyllt

år ________
år ________

Domarmärket

år ________

Ungdomsledarmärket

år ________

BESLUT:
Bifalles
Lämnas utan bifall
återsänds till förening för bevakning

Lämnas utan bifall
_______________________ den______20______
________________________________
Underskrift

__________________________________
E-post

___________________________________________
Adress
___________________________________________
Postadress

Ansökan skickas till:

SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Verkstadsgatan 5 Munktellarenan
633 42 ESKILSTUNA

ATT UTDELAS:
_________________________den______20_____
___________________________________________
Tillfälle (jubileum o dyl.)

……………………………………………………………………

Sökande förening:

Härmed intygas att sökande godkänt att han/hon kommer att antecknas i Södermanlands FF
utmärkelseregister.
_______________________________________________
Underskrift av sökande eller föreningsrepresentant

_____________________________________________
Telefon i detta ärende

Upplysningar om _________________________________________
Den föreslagnes namn

Upplysningar lämnas genom att så fullständigt som möjligt besvara nedan framställda frågor. Är eller
har den föreslagne varit ledamot i någon eller några av nedan angivna styrelser mm och i så fall under
vilka år och i vilken egenskap?

UPPDRAG INOM SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Distriktsstyrelsen
Funktion_________________________________________________________________________
Funktion_________________________________________________________________________
Funktion_________________________________________________________________________

UPPDRAG INOM FÖRENINGEN:
________________________________________________________________________________

Föreningens namn

Föreningsstyrelse, Fotbollsektionens styrelse
Funktion_________________________________________________________________________
Funktion_________________________________________________________________________
Funktion_________________________________________________________________________

UPPDRAG INOM UNGDOMSFOTBOLL – FÖR ANSÖKAN OM UNGDOMSLEDARMÄRKE
Funktion_________________________________________________________________________
Funktion_________________________________________________________________________
Funktion_________________________________________________________________________

ANDRA UPPDRAG ÄN STYRELSEUPPDRAG AV BETYDELSE FÖR FOTBOLLIDROTTEN
Funktion_________________________________________________________________________
Funktion_________________________________________________________________________
Funktion_________________________________________________________________________

Bestämmelser för ansökan om
Södermanlands Fotbollförbunds utmärkelser
Beslut om utdelning av utmärkelser till såväl enskilda personer som föreningar fattas av
SöFF:s styrelse. Förslag till erhållande av utmärkelser ska jämte motivering inlämnas till
SöFF i god tid.
När det gäller utdelning på årsmötet senast 15 januari och övriga utmärkelser senast 4
veckor före utdelningstillfället.
Utdelas endast i samband med åsmötet
FRIKORT:
kan efter styrelsens prövning tilldelas ledare, instruktör, och domare, som
varit verksamma inom distriktet och gjort betydande insatser för sörmländsk
fotboll i minst 25 år.
Ledare
- som aktivt arbetat inom förenings fotbollsstyrelse och som tidigare
tilldelats SöFF:s Ledarmärke.
- som arbetat inom SöFF:s styrelse, någon av dess kommittéer eller som
ordinarie revisor
Instruktör
- verksam inom distriktet som fullföljt steg 4, 3 eller 2-utbildning och som
anlitats av SöFF eller förening.
Domare
- som årligen genomgått utbildning till lägst distriktsdomare med godkänt
resultat: (regelprov/löptest) och stått till SöFF:s förfogande.
Spelare:
- ska erhållit 25 poäng enligt beräkning där genomförd landskamp ( Senior
eller ungdom) ger en poäng.
LEDARMÄRKE:
kan tilldelas ledare som under minst 20 år på ett förtjänstfullt sätt arbetat
inom förenings fotbollsstyrelse eller motsvarande.
DIPLOM
förening
ledare
domare
spelare
instruktörer
PLAKETTER
Brons
Silver
Guld

som deltagit i tävlingar under minst 40 år
som nedlagt ett uppoffrande arbete inom föreningens fotbollsstyrelse,
SöFF:s styrelse eller någon av dess kommitté/utskott
som regelbundet tjänstgjort i SöFF under minst 20 år
för insatser som haft stort värde för sörmländsk fotboll
för insatser som haft stort värde för sörmländsk fotboll
tilldelas förening vid lägst 25 års jubileum
tilldelas förening vid lägst 50 års jubileum
tilldelas förening vid lägst 100 års jubileum

FÖRTJÄNSTTECKEN i emalj och försilvrat utförande kan tilldelas:
spelare

som regelbundet spelat för en och samma förenings representationslag
Allsvenskan - div 3 herrar, Allsvenskan - div 2 damer under 7 år, herrar div
4 och lägre herrar, div 3 och lägre damer i minst 10 år eller på annat sätt
gjort uppmärksammade insatser under en följd av år.

spelare

som representerat Sverige i U-landskamp och tillhör förening ansluten till
SöFF.

ledare

i fotbollsstyrelser som under minst 10 år nedlagt ett aktivt arbete.

domare

som regelbundet tjänstgjort i SöFF under minst 15 år.

FÖRTJÄNSTTECKEN i emalj och förgyllt utförande kan tilldelas:
person

som tidigare tilldelats försilvrat förtjänsttecken eller person som i olika
sammanhang gagnat sörmländsk fotboll.

spelare

som representerat Sverige i A-landskamp och tillhör förening ansluten till
SöFF

DOMARMÄRKET kan tilldelas:
domare

som tjänstgjort i SöFF under minst 10 år

UNGDOMSLEDARMÄRKE
ledare

som varit verksam i förenings eller SöFF:s ungdomsfotboll under minst 5 år.

I princip gäller fem års intervall mellan utdelning av utmärkelser samt att personen ska
ha varit aktiv under de senaste fem åren.
Ansökningsblanketter finns på hemsidan:

www.svenskfotboll.se/sodermanland

