ANSÖKAN OM SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS
FÖRTJÄNSTMÄRKE FÖR INSTRUKTÖRER
Denna blankett skickas till eget distriktsförbund som sedan vidarebefordrar
ansökan till Svenska Fotbollförbundet. Sista ansökningsdag till respektive
distrikt är varierande, men gemensamt för distrikten är att ansökningarna ska
vara SvFF tillhanda senast den 31 oktober. Fyll gärna i blanketten på datorn,
skriv ut och underteckna. För att få kryss/ta bort kryss i rutorna nedan klickar du på rutan.

Guld

år:

Silver

år:

Brons

år:

När det gäller silver och guld ber vi er
att fylla i årtal då vederbörande fick
brons respektive silver.

föreslår härmed:
Förening alt. Distriktsförbund
Namn

Personnummer (10 siffror)

Adress (bostad)

Postadress (bostad)

Underskrift av förening alt. distrikt

Namnförtydligande

PUL (personuppgiftslagen). Härmed intygas att personen ovan godkänner att registreras i SvFFs
personregister samt att uppgifterna, inom ramen för förbundets verksamhet, kan tillhandahållas
förbundets samarbetspartners och även kan komma att offentliggöras oavsett framställningsform.
Underskrift av sökande alt. förening/distriktsförbund Namnförtydligande

Tränaruppdrag inom förening/föreningar (enligt kriterier)
Årtal

Förening

* = Seniorlag dam, Seniorlag herr, U-lag flick, U-lag pojk, Flicklag, Pojklag

Kontrollerad av:
Distrikt
Namn

Lag

*

BESTÄMMELSER FÖR
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS
FÖRTJÄNSTMÄRKE FÖR INSTRUKTÖRER
Förtjänstmärket i brons utdelas efter minst 10 års aktiv verksamhet
som fotbollstränare.
Förtjänstmärket i silver utdelas efter minst 15 års aktiv verksamhet
som fotbollstränare samt att man erhållit bronsmärket minst 5 år tidigare.
Förtjänstmärket i guld utdelas till innehavare av förtjänstmärket i silver,
som av Svenska Fotbollförbundet bedöms på ett ”synnerligen utmärkt sätt
ha gagnat svensk fotbollsidrott genom sin tränarverksamhet”.
Denna formulering definierades år 1997 av SvFFs Tekniska kommitté (nuvarande
Fotbollskommittén) och blev följande kriterier:
Efter erhållandet av silvermärket fordras:
tre års verksamhet
som tränare på allsvensk herrnivå eller
som förbundskapten för ett seniorlag, herrar A+U21 eller dam A
alternativt
fem års verksamhet
som tränare på allsvensk damnivå eller Superettan herrar eller
som förbundskapten på övrig U-landslagsnivå eller
som riksinstruktör
Om dessa meriter kan styrkas, kan vederbörande komma ifråga för guldmärket.
Ansökan
Förslag till utdelning av utmärkelse kan göras av förening eller distriktsförbund.
Ansökan ska först skickas till eget distriktsförbund som granskar och gör en
sammanställning och skickar till SvFF, Ulrika Forsberg, Box 1216, 171 23 Solna.
Sista ansökningsdag till respektive distrikt är varierande, men gemensamt för
distrikten är att ansökningarna ska vara SvFF tillhanda senast den 31 oktober.
Inkomna ansökningar sammanställs och SvFFs Fotbollskommitté lämnar ett förslag
till beslut till SvFFs Förbundsstyrelse, som på sitt decembersammanträde beslutar
om utdelning av märken.
Beslut om utdelning meddelas distriktsförbunden under januari månad. Utdelning av
brons- och silvermärken sker via distriktsförbunden och guldmärket delas ut av SvFF.
Solna 13/7-2007

