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Segelflygets medaljer och stipendier - sammanställning
En sammanställning av medaljer och stipendier mm som delas ut av segelflyget och hur de ansöks
och nomineras:

Ståhlismedaljen
Ståhlismedaljen är Segelflygförbundets högsta
utmärkelse. Medaljen kan tilldelas person som
har utfört mångårigt arbete för svenskt
segelflyg eller gjort en stor
segelflygprestation. Medaljen har fått sitt
namn efter Lennart Ståhlfors.
Rätt att föreslå kandidater till utmärkelsen har
flygklubbar som är anslutna till Segelflyget
samt förbundsstyrelsen. Förslag till erhållande
av Ståhlismedaljen ska vara Segelflygets kansli
tillhanda senast 30 dagar innan planerad
utdelningsdag.
Utdelningen skall ske i anslutning till
Segelflygets årsmöte.
Till förslaget skall bifogas en utförlig
motivering. Beslut om utdelning av
Ståhlismedaljen fattas av förbundsstyrelsen.
Beslutet ska vara enhälligt.

Ståhlisfonden
Ståhlisfonden (årets lärare) delar ut
stipendium vilket ges till den segelflyglärare
som skolat fram flest nybörjare under senaste
flygsäsong.
Rätt att föreslå kandidater till utmärkelsen har
flygklubbar som är anslutna till Segelflyget
samt förbundsstyrelsen. Förslag ska vara
Segelflygets kansli tillhanda senast en månad
före förbundsstämman. Till förslaget skall
bifogas en utförlig motivering. Beslut om
utdelning tas av Segelflygets styrelse.

Om lämplig kandidat saknas skall utdelningen
läggas till nästkommande års utdelning.
Utdelningen skall ske i anslutning till
Segelflygets årsmöte.

Anders Hyllanders Minnesfond
Anders Hyllanders Minnesfond har till
ändamål att hedra minnet av Anders
Hyllander genom att främja och stödja
segelflygsporten och medverka till att ge
svenska tävlingssegelflygare förbättrade
ekonomiska förutsättningar att nå elitskiktet
såväl nationellt som internationellt.
Anslag ur fonden kan sökas av medlemmar i
segelflygklubbar tillhörande Svenska
Segelflygförbundet med giltig sportlicens och
som under det kalenderår som anslaget avser
kommer att tävla på SM-nivå eller i
internationella tävlingar på motsvarande nivå.
Ansökan kan också ske genom att
segelflygklubb eller Svenska
Segelflygförbundet nominerar segelflygare.
Ansökan om anslag från Anders Hyllanders
minnesfond skall vara Svenska
Segelflygförbundet tillhanda sex veckor före
Svenska Segelflygförbundet årsmöte.

Danewidsfonden
Danewidsfonden förvaltar ett klubbklasssegelflygplan för en juniorsegelflygare att
disponera under en segelflygsäsong. De
juniorer som placerat sig bland de tio bästa i
RST segelflygkombination och som inte fyller
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25 år under året efter kvalificeringsåret är
kvalificerade att ansöka om att få disponera
flygplanet året efter den kvalificerande
placeringen i RST.
Skriftlig ansökan om att få disponera
flygplanet skall göra senast en månad innan
segelflygkonferensen. Ansökan skall vara

motiverad. Den junior som väljs ut skall
presenteras på konferensen.

Ansökningarna skall behandlas av Segelflygets
ordförande eller person som denne utser,
Segelflygets junioransvarige samt Segelflygets
tävlingsansvarige.

Sven Engelbrektssons minnesfond
Sven Engelbrektssons minnesfond gör
utdelning till person eller organisation som
under lång tid verkat förtjänstfullt för
flygsäkerheten inom segelflygområdet; person
eller organisation som på annat sätt höjt
segelflygsäkerheten (t ex genom en
innovation eller motsvarande); eller till stöd av
projekt som på sikt kan öka
segelflygsäkerheten.
Förslag på kandidater kan ges av
Segelflygförbundets styrelse samt av till
Segelflygförbundet anslutna flygklubbar.
Utdelning beslutas av KSAK:s styrelse efter
förslag från Segelflygförbundet styrelse.

Flygsportförbundets förtjänstmedalj
Flygsportförbundets förtjänstmedalj i guld,
silver eller brons samt ett förtjänstdiplom
delas ut till personer som har gjort en insats
för flygsporten. FSF guldmedalj kan endast
delas ut efter förslag från FSF styrelse. Förslag
till erhållande av FSF silver-, bronsmedalj eller
diplom ska lämnas på särskild blankett till FSF
kansli.

Flygsportförbundets tävlingsplaketter
Flygsportförbundets tävlingsplaketter utdelas
för guld-, silver- och bronsplacering vid VM,
EM och NM-tävlingar samt SM-tävlingar
inklusive Junior-SM.

Nya Vingar
KSAK plakett Nya Vingar är en statyett som
utdelas av KSAK för ”synnerligen stora insatser
för segelflyget”.

