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INdElNING
SvEMO utmärkelsetecken indelas i fyra grupper:
kunglig Medalj

Utdelas i samråd med Svenska Bilsport-, Svenska Flygsportoch Svenska Racerbåtsförbundet efter gemensamma
bestämmelser.

Förtjänstmedalj

(guld, silver och brons) tilldelas enskilda som erkänsla för
förtjänstfulla insatser under lång tid.

Förtjänstplakett

(guld, silver och brons) tilldelas enskilda personer,
föreningar, företag e t c för utomordentliga insatser
oberoende av tidslängd.

Härutöver ﬁnns prisplaketter och standar, där standar även används som
jubileumsutmärkelse för jubilerande förening.

kuNGlIG MEdalJ

2.1

Sveriges Motorfederations Kungliga Medalj (med motorfederation avses de fyra
motorsportförbunden; Svenska Bilsportförbundet, Svenska Motorcykel- och
Snöskoterförbundet, Svenska Flygsportförbundet och Svenska Racerbåtförbundet).

2.2

Kungliga Medaljen är instiftad för att utdelas till person som under en lång följd av
år nedlagt ett hängivet, förtjänstfullt samt framgångsrikt arbete för motorsportens
främjande och därmed gjort sig förtjänt av federationens stora tacksamhet och erkänsla.

2.3

Medaljen är av oval form. Framsidan är försedd med HM Konungens bild samt
frånsidan med Sveriges Motorfederations emblem. Den är försedd med kunglig krona
och bärs på bröstet i vitt band med kanter (bildade av en inre 1 mm blå rand och en
yttre 3 mm gul rand) och präglas i guld (förgyllt silver). Storleken är 30x35 mm.

2.4

Förslag till medaljkandidat kan väckas av ordinarie ledamot i respektive förbunds
styrelse. Sådant förslag – åtföljt av motivering – skall godkännas av berört förbunds
styrelse och insändas till sammankallande i Kungliga Medaljkommittén. Föreslås ﬂera
personer skall det anges i vilken ordning de skall komma i fråga.

2.5

Kungliga Medaljkommittén består av fyra personer – en från varje förbund (normalt
de fyra förbundsordförandena). Därutöver har Hovet rätt att utse en representant.
Kommittén utser inom sig en sammankallande. För beslut skall kommittén vara fulltalig.
Kommitténs beslut skall delges samtliga förbundssekretariat.

2.6

Endast personer som har fått sitt förbunds högsta utmärkelse kan förslås om det inte
gäller utländsk person som har gjort svensk motorsport stora tjänster. Den Kungliga
Medaljen är i första hand en utmärkelse som utdelas för förtjänstfullt arbete på
förbundsnivå (SF och SDF). Inom idrottsrörelsen anställda personer som därutöver
har haft mångåriga förtroendeuppdrag inom någon eller några av motorsportens
organisationer kan erhålla utmärkelsen. Enbart anställning eller funktionärs-/domarskap
berättigar inte till utmärkelse.

2.7

Antalet medaljer som årligen får utdelas är inte begränsat (i regel bör det inte överskrida
3/år). Hänsyn skall tas till om förbunden har förbundsmöte årligen än till annat
tidsintervall.
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2.8

Överlämnandet av tilldelad Kunglig Medalj bör ske vid respektive förbunds årsmöte eller
vid gemensamt möte mellan förbunden av motsvarande dignitet (jfr förbundsmöte).

2.9

Innehavare av Kunglig Medalj erhåller respektive förbunds hederslegitimationskort.

3.

SvEMO FÖRtJäNStMEdalJ 31 MM
SVEMO förtjänstmedalj, som utdelas i guld, silver och brons är instiftad för att tilldelas
person som erkänsla för långvariga, nitiska och framgångsrika insatser för motorcykel/
snöskotersporten i enlighet med följande bestämmelser:
Den utdelas med ett 37 mm brett band av blå/vitt siden.

3.1

Medaljen i guld efter uppoﬀrande och framgångsrikt arbete för motorcykel/
snöskotersporten inom förbund eller förening under minst 20 år.

3.2

Medaljen i silver efter uppoﬀrande och framgångsrikt arbete för motorcykel/
snöskotersporten inom förbund eller förening under minst 15 år.

3.3

Medaljen i brons efter uppoﬀrande och framgångsrikt arbete för motorcykel/
snöskotersporten inom förbund eller förening under minst 10 år.
Förslag om utdelning av förtjänstmedaljen kan väckas av medlem i förbundsstyrelse, av
distriktsförbundsstyrelse eller av föreningsstyrelse. Sammanlagda tiden i förbunds- och
föreningsarbete ska räknas vid bedömning av antalet kvaliﬁkationsår som anses berättiga
till medalj i resp valör. Arbete i förbund och förening under samma år räknas som
ett kvaliﬁkationsår. Utdelning av silvermedalj kan endast ske till person som innehar
bronsmedalj och kan ske tidigast två år efter beslut om bronsmedalj. Utdelning av
guldmedalj kan endast ske till person som innehar silvermedalj och kan ske tidigast två
år efter beslut om silvermedalj. Beslut om utdelning av förtjänstmedaljen i guld kan
endast fattas av förbundsstyrelsen, som kan inhämta distriktsförbundsstyrelsens yttrande.
Beslut om utdelning av förtjänstmedaljen i silver och brons kan även fattas av
distriktsförbundsstyrelse.
Ansökan om brons- och silvermedaljer ska vara kansliet tillhanda senast två månader
innan utdelning. För guldmedalj gäller att ansökan ska vara kansliet tillhanda senast den
31 december året innan förbundsmöte äger rum.

3.4

Överlämnande av förtjänstmedaljen ska ske:
medaljen i guld vid förbundsmöte
medaljen i silver vid distriktsförbundsmöte
medaljen i brons vid föreningsårsmöte eller distriktsförbundsmöte.
Distriktsförbundsstyrelse får medgiva ändring ifråga om överlämnandet.
Kostnaderna för förtjänstmedaljen ska betalas av den styrelse, som väckt förslaget.
Innehavare av förtjänstmedaljen i guld erhåller SVEMO legitimationskort.

4.

SvEMO FÖRtJäNStPlakEtt 60x84 MM
SVEMO förtjänstplakett utdelas i guld, silver och brons till personer, föreningar, företag
e t c vilka befrämjat motorcykel/snöskotersporten genom förtjänstfulla och aktiva
insatser oberoende av tidslängd. Plaketten graveras med mottagarens namn och årtal.
Motiverat förslag om utdelning av plakett kan väckas av distriktsförbundsstyrelse eller
föreningsstyrelse. Beslut om utdelning av plaketten i guld fattas av förbundsstyrelse, som
då det gäller medlem i förbundet dessförinnan kan inhämta distriktsförbundsstyrelsens
yttrande. Beslut om utdelning av plaketten i silver och brons fattas av
distriktsförbundsstyrelse. Överlämnandet av plaketten sker genom förslagsställarens
försorg om inte förbundsstyrelse eller distriktsförbundsstyrelse annorlunda bestämmer.
Kostnaderna ska betalas av den styrelse som väckt förslaget.
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1982 Kjell Persson, Ludvika
Kurt Skytte, Umeå
Rudolf Andersson, Södertälje
1983 Björn Pettersson, Stockholm
1985 Åke Siwertson, Järfälla
1988 Evy Gunnarsson, Hässleholm
Carl-Gustav Ringblom, Lidingö
1989 Gustav Larsson, Götene
Lennart Nilsson, Åstorp
1990 Jacob Douglas, Danderyd
Åke Eriksson, Stockholm
1994 Olle Olsson, Karlskoga
Börje Jönsson, Malmö
Jan-Olof Bohlin, Skara
1995 Lars Österlind, Åkersberga
Roland Edlund, Hallsberg
1998 Arne Bjelkestig, Stockholm
2002 Inge Blank, Vimmerby
Kim Malmberg, Stockholm
2004 Sten Eliaeson, Skara
Bengt Göran Grenander
2006 Björn Wall, Kållered
2008 Carl-Eric Gustafson, Vimmerby
2009 Lars Edvall, Stockholm
Bengt-Eric Fonsell, Grimslöv
Lennart Ståhlfors, Stockholm
2010 Anders Lindén, Östhammar
Ole Olsen, Danmark
Per Stålhammar, Djursholm
Hans Vängstre, Jönåker

1950 HKH Prins Bertil
Axel Löfström
Tom Loughborough, England
1956 Erik Pallin, Malmö
1960 Sven Berg, Västervik
Arne Bergström, Norrköping
John Elfving, Örnsköldsvik
Stig Hasselroth, Stockholm
Harry Larsson, Hedemora
Pieter Nortier, Holland
Augustine Pérouse, Frankrike
1963 Gunnar Engborg, Målilla
1964 Sten Hagardt, Stockholm
1965 Gustaf Hägglund, Norrsundet
1966 Bertil Lundberg, Göteborg
1968 Karl-Erik Andersson, Laxå
Bertil Wahlin, Grödinge
Erik Westerberg, Strängnäs
1969 Eric Von Essen, Åkers Runö
1970 Harald Palmi, Stockholm
Lars Silfversparre, Göteborg
1971 Sture Agwald, Danderyd
Bengt Reander, Hedemora
1972 Lennart Ljunggren, Norrköping
Allan Persson, Tågarp
1973 Nils Björkman, Stockholm
Per Gredbo, Nybro
Eric Jacobsson, Stockholm
Gustav Kårelius, Borås
1974 Tage Andersson, Växjö
Ole Krook, Ystad
Sören Ringi, Stockholm
1975 Sven Åsberg, Anderstorp
1980 Björn Waldegård, Rimbo
1981 Gunnar Gustavsson, Vetlanda
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SveRigeS motoRFedeRAtionS
kUngligA medAlJ
FöRteCkning öveR inneHAvARe:

