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SVENSKA SPORTSKYTTEFORBU NDETS
UTMARKELSETECKEN
SSF utmörkelsetecken utgörs ov fört|önstmedoller, fö*iönstploketter,
fört;önstmörke, Sloro Grobbors Mörke, möstormörke, mösterskops-
lecken (- iefonger), tövlingsplo ketter och skytte mö rken.
Förtiönstlecken och Storo Grobbors Mörke, med de undontog som
o.nges nedon, utdelos ov SSF förbundsstyrelse till hörtlll fortlanto.
Ovrigo utmörkelsetecken erövros efler fullgiordo prov och prestotioner.

SVENSKA SPORTSKYTTEFÖR BU ND ETS
rÖnTuÄNSTMEDALJ
Svensko Spoilskytteförbundets fört|önstmedoll, kironde en bild ov
Förbundets beskyddore, Hons Moiestöt Konung Corl XVI Gustof,
somt krönt med krono, olt i mellonblött bond med gulo rönder 6
bröstel böros, utdelos enligt förbundsstyrelsens beslut i silver, guld
och iörn till person, som genom insols ov utomordentlig betydelse
eller genom mdngårig gognonde verksomhet fröm1ol Förbundets
syften. För mero lokolt betonode fört1önster skoll i försto hond speciol-
dlstriktsförbundens.resp. klubbornos fört1önstmedoller kommo ifrögo.

SVENSKA
SPO RTSKYTTEFÖ R BU N D ETS
rÖnruÄHSTPLAKETT
Svensko Sportskyileförbundets fört;önstplokett utdelos
enlig förbundssfrelsens beslut i brons, silver och guld
och ienlighel med foststöllt reglemente.

Storlek 40 x 58 mm

SVENSKA SPORTSKYTTEFÖR BU ND ETS
rÖnruÄUSTMÄRKE
Foststölh l9öZ

Svensko Sponskyteforbundets föil1önstmörke utgörs ov,förbundsnölen med
botten igrön emoll och orden "FOR FORTJANST" i kronsens nedre del.

Mörket ddelos enligt förbundsstyelsens beslut i sådono foll dö SSF
övrigo förtiönsttecken ei ör tillömpligo.
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STORA GRABBBARS MÄRKE
Detlo mörke ör ett ufmörkelselecken som i likhet med fört;önstme.
dolien, tilldelos svensko skyflor ov Svensko Sporiskyteföibundeis
styrelse pö grund ov fromsl6ende skyttepreitotioner, sörskih vid
lövlon med ondro lönders skyfior. För oil erhdllo ett i möiligoste
mön obleklivl bedömningsunderlog ör en tobell uppgloiJmed
poöngvördering för individuello piestotioner vid OS, VU, Ervt,
NM, lo.nds.komper och §M. Poöng enligt denno tobell utgör bo.
sen för bedömondet och skytt skolisom iegel tilldelos möilet nör
hon uppn6tl inom gevörssgktionen tio poöng och inom övrigo sek-
lioner sex poöng, dock skoll skytt som i VM eller OS erövior [ör-
sto plocering inom nögon ovgevörsgrenorno lilldelos mörket, oolr
sett om hons dörmed uppnöddo poöngtol ei skulle uppgö till tio.

I övrigt.göller olt om sklt enligt tobellen icke uppnöil fulh poöng-
vörde, kon ondro förnömligo presiolioner^ösom lopplocering-vid onnon erkönd inter.
notionell tövling och betydelsef ull insots i internolionell logtöv[ing, i form ov pluspoöng
u{yllo, nör det foflos en mindre del ov poöngsummon.

POANGTABELI.
l:o pl
2:o pl
3:e pl
4:e pl
5:e pl

NM LK och SM
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OSoVM EM
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43
32
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I

En förulsöttning för ott poöngen enltgt tobellen ovon skoll utgö ör ott ontolet deltogore i
grenen ör minst vid londskomper fyro, vid NM fem, vid EM sex, och vid VM o.i OS
slu. Antolet deltogonde norioner skoll voro minst vid NM tre, vid EM fyro och vid vM
och OS fem.

I londskomper med mer ön tvö deltogonde notioner kon i vorie gren med sM -stotus
forlforonde totolt inte erövros mer ön än (l ) poöng ov segroren'(inäividuellt) i e[ enkelt
möle. Dörest ontoler deltogore eller deltogonde 16nder tätt masierskop ör fårre ön vod
som ovon slipuleros sönks poöngen för respektive plocering till i likhet med nörmosl
Iögre mösterskop (londskomp| dör fordringorno uppfylls.

Qe^n.skyt som, vid world crptövlrng (som ei ovser VM eller EM) erövror kvorplots till
OS [ör Sverige erhdller en (l ipoöng pö mörker.

SVENSKA
SPO RTSKYTTEFÖR BU N D ETS
TÄVLINGSPLAKETT
Svensko Sportskybförbundets lövlingsplokett kon enligt för-
bundsstyrelsens beslut utdelos ,o, p"rir dels vid londikom-
per och övrigo inlernolionello lövlingor i Sverige, dels vid
ov SSF onongerode rikstövlingor pö hemmobonor somt kon
dessulom onvöndos som minnäsgövo till deltogore och funk-
tionörer vid tövlingor enligt ovon somt till funktionörer vid SM.
Plokefier tillverkos ibrons, silver och guld.



SSF SPECIALDISTRIKTSFÖHBUND OCH KLUBBAR
tör de SDF och klubbor, som ei instiftot egno medolier och ploketter hor förbundet l6ilt
komponero och lillverko stonsor. Medoliernos och ploketternos ulseende fromgör ov
bilderno i onslutning till de beskrivonde texterno. Boksidorno ör blonko och kån on-
vöndos för grovering ov dislriklsförbundels resp. klubbens nomn somt övrig önskod text.
Pö dishiktsploketten finnes plots pd fiomsidon för grovering ovdistriktsförbundeis nomn.
De SDF och klubbor som sö önskor, kon bestöllo egen ståns för boksidon, vorigenom
viss kostnod för grovering kon bortfollo.

SPECIALDTSTRTKTSFÖ N AUHO ENS
rÖnr.IÄHSTMEDALJ
Distriktsförbundenslörtiönslmedoli försedd med
murkrono oit bciros pö bröslel i bond med förg
som SDF-styrelse siölv bestömmer.

KLUBBARNAS
rÖnr.IÄHSTMEDALJ
Klubbornos {örtiönstmedoli försedd med mur-
krono otl briros pö bröstet i bond med förg,
som vederböronde klubb siölv bestömmer.

DISTRIKTSPLAKETTEN
Distriktsploketten uldelos i brons, silver och guld
enligt bestömmelser, som vorie SDF-styrelse slalv
bestömmer.

KLUBBPLAKETTEN
Klubbploketten utdelos i brons, silver och guld
enligt bestömmelser som vorie klubb siölv fosf-
stöller.



MÄSTERSKAPSTECKEN

Svenskt Å,4östersko pstecken
Oppen kloss och iuniorer

Svenski lv1österskopsiecken
Domer och domiuniorer

Vld tövling om SM eller-DM fordros för ott mösterskopstecken skoll utdelos, ott minst ke {3) skyttor
(tvö log) fr6n min_st ivö (2| föreningor stortor. .SDF-styrelsefår (nör sörskildo skal fareltggei) vid'DM
onvöndo sig ov RF.bestömmelsertm minimikrov. Öö SDF-styrelse fottor ett s6dont bås'iut skoll fc;r-
bundsstyrelsen meddelos.beslutet med ongivonde ov de sörs[ildo skölen. SvensktMösterskopsteck-
enlilldelos segroren, vid logtövling det segronde klubbloget, ide ov Riksidrottsstyelsen gojkando
SM'grenorno.-Vid logiövling lilldelosvor och en, som ingår idet segronde logei, mösteåkopsleck-
en i miniotyr. Svensk möstore erhöller tecknei i förgyllt brons.

SVENSKA SPORT.
SKYTTEFÖNEUNOETS
MÄSTERSKAPSPLAKETT

Utdelos vid SM ochJSM till logmedlem-
mor i ondro och tred;e log i silver resp.
brons. Slorlek 25 x 39 mm-

SVENSKA SPORT-
SKYTTEFÖNEUHOETS
MÄSTERSKAPSJETONG

Utdelos vid SM och JSM till ondro och
tredie pristogore isilver resp. brons.



DISTRI KTSMÄSTE RSKAPSTECKEN

i förgyllt brons tilldelos segroren, vid logtövling det
segronde klubblogel, i de ov Riksidrotlsslyelsen
godköndo DM-grenorno. Vld logtövling tilldelos
vor och en, som ingör i del segronde logel, mö-
sterskopstecken i miniotyr.

för iuniorer tilldelos segroren,
vid logtövling det segronde
klubbloget, i de ov Riksidrotts-
styrelsen godkö ndo J DM-gre-
norno _

Öppen kloss

DISTR! KTSMÄSTC RSXAPS.
JETONG
Uldelos vid DM och.lDM till ondro och
lredie pristogoren isilver resp. brons.

luniorer

KLUBBMÄSTERSKAPS.
JETONG
Klubbmösterskopsietong kon uldelos i

guld, silver och brons enligt bestömmelser-
no för klubbmösrerskop.



SKYTTEMÄnxeH
Rekvisilion ov SSF skyttemörken skoll ske pd blonkeil, som tillhondohölles klubborno
under november m6nod. Vid rekvisilion ov möslormörket skoll de resultot som öbero.
pos ongivos p6 blonketten.

SSF skyttemörken kon, med nedon nömndo undontog, endosl erövros ov skytt tillhöron.
de klubb, som ör onslden till Förbundet. Mörke ov höqre volör kon erövros först dret
efter det ott nörmost lögre volör erövrols med undontog"för propogondomörken luftvo-
pen, vilko kon erövros i somlligo volörer under ett och sommo koländerör, dock i ord-
ningsfö|1d. Somdigo mörken skoll lösos.

l. Propongondomörken för luftvopen i brons, silver och guld f6r erövros och lösos ov
skytt tillhöronde orgonisotion (skyte- eller onnon! oovsett medlemskop i SSF.

2. Skytt i förening, som ör onsluten till Frivilligo Skytterörelsen, Svensko Pistolskytteför-
bundet eller nögol ovJögorförbunden, men ei till S§F, kon erövro SSF somtltqo sky-
temörken i brons, inklusive pöbyggnodsmörkoi brons för luftvopen, dock e; foibunds-
ploketten.

3. Uilöndsk medborgore kon, oovsetl medlemskop isvensk skytteorgonisotion, vid in-
ternotionell lövling i Sverige, erövro och löso SSF skyttemörken.

Prov för mörken skoll utföros enligt göllonde reglementen.

FÖRBUNDSPLAKETTEN
Förbundsplokeilen ulgör en utmörkelse 6t
skyttor, som under en löng falid ov ör h6ller
sin skicklighet p6 en hög nivö. Skytt, som
erövrot guldmärket (för luftuopen pöbygg-
nodsmörket i guld|, öger under fAllonde 6r
tillgodorökno sig en (l) poöng för uppfyll-
do silvermörkesfordringor, tvö (2| poöng för
guldmörkesfordringor och tre (3) poöng för
möslormörkesfordringor. Uppfylls [ordring-
orno i flero grenor, röknos det bösto provei,
som ei somtidigt belönos med mörke ov
nögot slog. Vid uppnöddo fem {5} poöng hor
skytten erövrot ploketten i brons, vid tO ( I O)

poöng i silver och vid l5 poöng iguld.
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MÄsrARMÄnrer
Mörket erövros med fyro godköndo prov uifördo p6 lövlingor under
etl och sommo kolenderör i en och sommo gren.
Med gevör skoll.mörket kunno tos med fyro (4) godköndo prov, on-
lingen med stondordgevör eller fritt gevai 30ö efer 50 m.

Tövlingsproven i skeet och trop skoll voro ov lögst klubbmösterskops-
koroklör.

Utöver ovonslöende fordros, ofl skyilen vid SM sommo ör som proven
utförts, ploceror sig blond den bciito femtedelen I d"n j,"n a'a,lä-
ven uilörls.

Vid SM, dör mer ön 30 skyttor deltor, ör dock endost
de sex (öl böslo plocerinoorno somt resultot liko med
siötle plots kvolif iceronde.

Fritt gevör 300 m, 3x4O skott
Frilt gevör 30O m, öO liqq
Stondordg. 300 m, 3x2ö skotr
Fritt gevör 50 m, 3x40 skott

Fritt gevör 50 m, 3x2O skott
Frill gevör 50 m, öO ligg
Luhgevör, ö0 skott
[uftgevör, 40 skor

Fripistol, 60 skott
Grovpistol, öO skott
Snobbpistol, öO skott
Sportpislol, öO skofi

Slondordpistol, ö0 skott
[ufipistol, öO skott
tuftpislol, 40 skotr

Nordisktrop, I00dwor
Aut,/olymplsk trop, l0O duvor
Skeet, l0Oduvor

Viltmdl
Viltm6l
Vihm6l
Vihmöl

I lOOpoöng
580 poöng
540 poöng

I l0Opoöng

555 poöng
58O poöng
57O poöng
382 poöng

54O poöng
57O poöng
520 poöng
5ZO poöng

545 poöng
5ö0 poöng
325 poöng

9ö lröff
96 höff
9ö tröff

54O poöng
360 poöng
352 poöng
332 poöng

50 m öO regelbundno lopp
50 m 40 blondode lopp
80 m 40 lopp enkelskott
80m 20 loppdubbelskott



INTERNATIONELLA
sKYTTEMÅnxer
lnlernolionello Skvfieunionens {UlT} skytlemör-

ke kon erövros för'resuhot uppnöddo i tövling'

or dör svenskl rekord kon notero§.

Fölionde resultot ör kvolificeronde för ott fö

mörket:

Fritt oevör 300 m, 3x4O skofi I IOO poöng
Frifi äevör 3OO m, 3x20 skott 555 poöng

Fritl ievör 3OO m, ÖO ligg 58O Poöng

Stond.qevör 300 m, 3x20 skott 540 poöng

Frir oeiör 50 m, 3x40 skotl I l0 0 poöng

Frift [evör50m, 3x2Oskofi 555 Poöng

Fritl qevör 50 m, Ö0 ligg 58O Poöng
LufioLvör.6Oskott 57O Poöng
l-uftievar, 40 skofi 382 Poöng

Trop, I 0O duvor
Skeel, lOOduvor

Fripisiol, öO skott

Grovpistol, öO skott
Snobbpistol, öO skott

Viltmdl 5O m,

öO regelbundno lopp
Viltm6l 50 m,

40 blondode lopp

92köft
94 traff

535 poöng
5ö5 poöng
5ö5 poöng

552 poöng

3ö0 poöng

GEVÄRSMÄNTEN
Fritl gevär och rlqndordgevär 300 m
Brons, silver, guld somi guld med tvÖ stiörnot.

Fordringor: fyro (4) omgöngor 3x l0 skotl (lO.i

vorie stöllning) med lögsto poöng tör stondord-

gevör resp. f ritl gevör.

brons 225 235
silver 24O 250
ould 250 260
flppfylles mörkesfordringorno inom bödo grenor-

nä'eihdller skytten guldmörket försett med tv6

stiörnor.

Fritt gevär och rtondordgevör 5O m
Brons, silver och guld.

Fordringor: enligt nedon med lögslo poöng för

ligg knö std

brons 91 82 73
silver 94 87 80
guld 97 92 87

Brons- och silvermörken kon erövros i volfri stöllning med tlo (1 01

åoJkando serier. Guldmörkel erövros genom otl uppfyllo fordring-

ä,no med fem (5! godköndo serier iollo ke stöllningorno'

För stondordgevör minskos ongivno fordringor med tvd (21 poöng

per serie i stöende. g



Luftgevär 10 m

Propogondomärken
Brons, silver och guld.

Fordringor:lio ( lO) serier ö fem (5|skotl
eller fem l5) serier 6 tio (10) skott
med lögsto poöng för
brons
silver
guld

37 rcsp.74
40 resp. 80
43 resp. 8ö

Skytten skoll lidigore 6r ho uppfyllt fordringorno för propogondomörket i guld.

Årtotrmärkc
Guld med en ( l l, tuå (2)och tre {3) stiörnor.
Fordringorno: liko med för pöbyggnodsmörket iguld under fterligorelre {3}6r för vorie
sliörno.

Pöbyggnodrmärke
Brons, silver och guld.

Fordringor: tlo IlO] serier d fem l5]skott
eller fem (5) serier 6 tio (lOl skott
med lögslo poöng för

brons 43 resp. 8ö
silver 45 resp.90
guld 47 rcsp.94

LERDUVEMARKEN
frop, outomotisk, olymplrk och nordisk
Brons, silver och guld.
Fordringor: sex (6) serier 6 25 duvor
med lögsto ontol tröffor för
Brons I ö
silver 20
guld 23

§keet
Brons, silver och guld.
Fordringor: sex (ö| serier 6 25 duvor med
lögsto ontol tröffor för
brons 16
silver 20
guld 23

Årtolsmörken
Guld med en (l |, tvö (2)och tre (3| stiörnor.
Fordringor : Guldmörkesfordringorno uppfylles
under llerligore tre {3) 6r för vorie sliörno.

I

Automotisk,
olympisk

Nordisk



PISTOLMÄRKEN
Frl olctol 5O m
Broris, silver och guld

Fordringor: tio (l O)-serier 6lio (l0l skott

med lögsto Poöng tör

brons 80
silver 85
guld 90

Å*olsmörken

Guld med en (l |, wö (2) och lre (3) siörnor'., ' ..-.r:^^,^ r,Ä r..l Å, [är vorie stiö

Fordrinsor: Guldmörkes-tori;i;si;;;;;Pfflles under yterligore tre (3)6r [ör vorie stlör-

Sport'och grovPistol 25 m

Bions, silrer och guld'

Fordrinqor: Precision tio ll Ol serier gj:l tlt skott och

säil;i'lri;i"g tio (lOl serier 6 fem (51 skott med

lögsto poöng tör

brons 42 resP. 42
silver 45 resP' 45
guld 48 resP' 48

Årtolsmörke (se friPistol ovon)

§nqbbpiriol 25 m
Brons, silrer och guld'

Fordringor: fem (5) omgdngor 6 30 skott med lögsto poöng för

brons 250
silver 265
guld 27 5

Årlolsmörke (se f riPistoll

StondordPistol 25 m
Brons, silver och guld'

Fordrinoor: fem (5)omgöngor om votdero^ ^ ,

två l2lierier pö l50 sek tvö (2) serier Pö zu sek 
...

oct 
'vO 

{Zl seiier p6 iio ('l O} sek med lögsto Poong ror

brons 235
silver 255
guld 2ö5

Årtolsmörke [se friPistol]

to



luftpis]ol lO m
Propogondomörke
Brons, silver och guld.

Fordringor: tio (l Ol serier 6 fem (51 skott eller
fem {51 serier 6 tio [ 0] skott med lögsto poöng för

brons 3ö rcsp.72
silver 38 resp. 7ö
guld 40 resp. 80

Påbyggnodrmärke
Brons, silver och guld.

Fordringor: tio {lO) serier 6 fem (5} skott eller
fem (5) serier 6 tlo (lO)skoil med lögslo poöng för

brons 40 resp. 80
silver 44 resp. 88
guld 47 rcsp.94

Prov för propogondomörket i guld skoll under ett
tidigore ör ho fullgiorts ov skytten.

Åriolrmörke
Guld med en (l l, tvd (2loch tre (3) stiörnor. Fordringor:
liko med för pöbyggnodsmörket iguld under yllerligore
tre (3) dr för vorie stiörno.

VILTMÅLSMÄRKEN
Viltmål8Om
Brons, silver, guld och guld med 2 stiörnor

Fordringor :

Enkelskott, 3 serier om vordero 20 lopp olt ö serier om I O lopp
Dubbelskott, 3 serier om vordero l0lopp

brons
silver
guld

Dö guldmörkesfordringorno uppfyllts i böde enkel-och
dubbelskott erhålls guldmörket med två stiörnor.

ll

lO lopp 2Olopp
enkskoti dbl skofi enkskott

67 I 30 134
77 142 154
88 löö 176



Vilrmål5Om
Brons, silver, guld och guld med en stiörno

Fordringor:
regelbundno lopp 2 serier om 30 lopp olt ö serier om I O lopp
bländode lopp 3 serier om 20 lopp olt 6 serier om l0lopp

lO lopp 3O lopp lO lopp 2O Iopp
ldngsommo snobbo ldngsommo snobbo blond blond

brons 82 80 246 24O 8l 162
silver 8ö 84 258 252 85 l7O
ould 92 88 27ö 264 90 180
ö6 guldmörkesfordringorno uppfyllts i bdde långsommo och snobbo lopp erhålles
guldmörkel med sliörno.

Yilrmål tOm
Brons, silver, guld

Fordringor:
3 serier om 20 lopp

ldngsommo snobbo
löo 145
170 I55
I 80 lö5

brons
silver
guld

Propogondomörke 5O och lO m
Brons, silver, guld

Fordringor:
ö serier om I O löngsommo lopp

brons ö5
silver 70
guld 7 5

Running lorget (mörket ör under fromlogning)
Brons, silver, guld

Fordringor:
3 serier om 30 lopp

brons
silver
guld

löngsommo snobbo
245 230
255 240
265 250

t2




