VÄSTERGÖTLANDS
ISHOCKEYFÖRBUND
UTMÄRKELSER
UPPVAKTNING

Regelverk för utmärkelser och uppvaktningar inom
Västergötlands Ishockeyförbund
Regelverket är fastställt av Västergötlands Ishockeyförbunds (VIF:s) styrelse 2021-02-09
Ansökan ska ske på fastställd blankett som finns på VIF:s hemsida. Ansökan ska ställas till
VIF:s styrelse. Ansökan kan ske av ansluten förening eller VIF:s kommittéer/utskott.
Distriktsstyrelsen kan själva initiera en utmärkelse/uppvaktning. Samtliga utmärkelser och
uppvaktningar beslutas av VIF:s styrelse. Utdelning sker som anges under respektive
utmärkelse.

Övrigt
Utmärkelser utöver de i dokumentet beskrivna får inte förekomma utan styrelsens
godkännande/beslut.

Utmärkelser

Västergötlands Ishockeyförbunds medalj i guld
Utseende: Medalj i förgyllt guld, 35 millimeter i diameter, med ett 4 centimeters
svartsvartgult band av tyg. Levereras i ändamålsenlig ask eller fodral. Gravyr med personens
namn, distriktets namn och datum när den delas ut.
Varför: Utdelas vid speciella tillfällen till personer som under avsevärd tid gjort ishockeyn
synnerliga tjänster. Medaljen delas ut efter beslut av VIF:s styrelse. Styrelsen kan/ska besluta
att medaljen åtföljs av legitimationskort som berättigar till livstids fri entré till av
distriktsförbundet anordnade matcher.
Vem kan erhålla utmärkelsen: Endast namngiven person, inte organisation.
Krav för att erhålla utmärkelsen: Som regel gäller att vederbörande bör vara innehavare av
lägre utmärkelser. VIF:s styrelse kan, om synnerliga skäl finns, besluta om utdelning även om
vederbörande inte till fullo uppfyller angivna kvalificeringskrav.
Vem beslutar: VIF:s styrelse
Utdelningstillfälle: Föreningsjubileum, föreningsårsmöte eller förbundsmöte
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Västergötlands Ishockeyförbunds medalj i silver
Utseende: Medalj i förgyllt silver, 35 millimeter i diameter, med ett 4 centimeters band av
tyg. Levereras i ändamålsenlig ask eller fodral. Gravyr med personens namn, distriktets namn
och datum när den delas ut.
Varför: Utdelas vid speciella tillfällen till personer som under längre tid gjort ishockeyn
utmärkta tjänster. Medaljen delas ut efter beslut av VIF:s styrelse.
Vem kan erhålla utmärkelsen: Endast namngiven person, inte organisation.
Krav för att erhålla utmärkelsen: Som regel gäller att vederbörande bör vara innehavare av
lägre utmärkelser. VIF:s styrelse kan, om synnerliga skäl finns, besluta om utdelning även om
vederbörande inte till fullo uppfyller angivna kvalificeringskrav.
Vem beslutar: VIF:s styrelse
Utdelningstillfälle: Föreningsjubileum, föreningsårsmöte eller förbundsmöte

Västergötlands Ishockeyförbunds guldmärke
Utseende: Märke 15 mm i diameter med yttre krans med förgyllt guld och där innanför en
svart 1 mm bred ring med förbundets namn. Innanför ringen på förgylld botten
förbundsemblem med korslagda klubbor, under klubborna skridsko med puck ovanför.
Gravyr med personens namn och datum när den delas ut på baksidan.
Varför: Utdelas vid intern uppvaktning till personer inom förbundet som under lång tid
arbetat inom ishockeyn och utfört särskilt hedervärda insatser för sporten.
Vem kan erhålla utmärkelsen: Styrelseledamöter, kommittéledamöter, domare och ledare
för distriktslag.
Krav för att erhålla utmärkelsen: Som regel gäller att vederbörande bör vara innehavare av
lägre utmärkelser. Riktmärke för att få utmärkelsen är att vederbörande bör ha arbetat ca 10
år inom ovanstående uppdrag. VIF:s styrelse kan, om synnerliga skäl finns, besluta om
utdelning även om vederbörande inte till fullo uppfyller angivna kvalificeringskrav.
Vem beslutar: VIF:s styrelse
Utdelningstillfälle: Föreningsjubileum, föreningsårsmöte eller förbundsmöte
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Västergötlands Ishockeyförbunds silvermärke
Utseende: Märke 15 mm i diameter med yttre krans med förgyllt silver och där innanför en
svart ring med förbundets namn. Innanför ringen på förgylld botten förbundsemblem med
korslagda klubbor, under klubborna skridsko med puck ovanför. Gravyr med personens
namn och datum när den delas ut på baksidan.
Varför: Utdelas vid intern uppvaktning till personer inom förbundet som under viss tid
arbetat inom ishockeyn och utfört särskilt hedervärda insatser för sporten.
Vem kan erhålla utmärkelsen: Styrelseledamöter, kommittéledamöter, domare och ledare
för distriktslag.
Krav för att erhålla utmärkelsen: Som regel gäller att vederbörande bör vara innehavare av
lägre utmärkelser. Riktmärke för att få utmärkelsen är att vederbörande bör ha arbetat ca 5
år inom ovanstående uppdrag. VIF:s styrelse kan, om synnerliga skäl finns, besluta om
utdelning även om vederbörande inte till fullo uppfyller angivna kvalificeringskrav.
Vem beslutar: VIF:s styrelse
Utdelningstillfälle: Föreningsjubileum, föreningsårsmöte eller förbundsmöte

Västergötlands Ishockeyförbunds styrelsemärke (vita märket)
Utseende: Märke 15 mm i diameter med yttre krans med förgyllt guld och där innanför en
blå ring med förbundets namn. Innanför ringen på förgylld botten förbundsemblem med
korslagda klubbor, under klubborna skridsko med puck ovanför.
Varför: Märket är ett tecken på att personen tillhör Västergötlands Ishockeyförbunds
styrelse.
Vem kan erhålla utmärkelsen: Styrelseledamöter
Krav för att erhålla utmärkelsen: Styrelseledamot i Västergötlands Ishockeyförbunds
styrelse.
Vem beslutar: VIF:s styrelse
Utdelningstillfälle: Första styrelsemötet som vederbörande deltar.
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Västergötlands Ishockeyförbunds bordsstandar
Utseende: Västergötlands Ishockeyförbunds bordsstandar med inskription och fot ingår
liksom gravyrplatta med personens namn/föreningens namn och datum då utmärkelsen
delas ut.
Varför: Utdelas till person som under minst 10 års tid varit verksam inom Västergötlands
Ishockeyförbund eller någon av dess föreningar. Utdelas till förening som under minst 15 års
tid idkat ishockey. Kan också utdelas till person eller organisation som gjort ishockeyn
synnerliga tjänster.
Vem kan erhålla utmärkelsen: Namngiven person, förening eller organisation.
Krav för att erhålla utmärkelsen: Som regel gäller att vederbörande bör vara innehavare av
lägre utmärkelser. VIF:s styrelse kan, om synnerliga skäl finns, besluta om utdelning även om
vederbörande inte till fullo uppfyller angivna kvalificeringskrav.
Vem beslutar: VIF:s styrelse
Utdelningstillfälle: Föreningsjubileum, föreningsårsmöte, förbundsmöte eller annat tillfälle
enligt styrelsens beslut.

Västergötlands Ishockeyförbunds diplom
Utseende: Diplom i storlek ca 20 x 30
Varför: Utdelas till person som under minst 5 års tid varit verksam inom Västergötlands
Ishockeyförbund eller någon av dess föreningar. Utdelas till förening för särskild insats. Kan
också utdelas till person eller organisation som gjort ishockeyn synnerliga tjänster.
Vem kan erhålla utmärkelsen: Namngiven person, förening eller organisation.
Krav för att erhålla utmärkelsen: Som regel gäller att vederbörande bör vara innehavare av
lägre utmärkelser. VIF:s styrelse kan, om synnerliga skäl finns, besluta om utdelning även om
vederbörande inte till fullo uppfyller angivna kvalificeringskrav.
Vem beslutar: VIF:s styrelse
Utdelningstillfälle: Föreningsjubileum, föreningsårsmöte, förbundsmöte eller annat tillfälle
enligt styrelsens beslut.
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Västergötlands Ishockeyförbunds gulsvarta märke
Utseende: Märke 15 mm i diameter gult och svart, i övrigt som styrelsemärket. Innanför
ringen på förgylld botten förbundsemblem med korslagda klubbor, under klubborna skridsko
med puck ovanför. Gravyr med personens namn och datum när den delas ut på baksidan.
Varför: Utdelas till personer som visat engagemang för ishockeyn.
Vem kan erhålla utmärkelsen: Funktionärer, kommittéledamöter, spelare, domare, ledare
för distriktslag eller annan enligt styrelsens beslut.
Krav för att erhålla utmärkelsen: Utdelas till den som gjort en hedervärd insats för
ishockeyn. Riktmärke för att få utmärkelsen är att vederbörande bör ha arbetat ca 2 - 5 år
inom ishockeyn. Spelare i distriktslag får märket första gången han/hon representerar
Västergötland. VIF:s styrelse kan, om synnerliga skäl finns, besluta om utdelning även om
vederbörande inte till fullo uppfyller angivna kvalificeringskrav.
Vem beslutar: VIF:s styrelse
Utdelningstillfälle: Vid lämpligt tillfälle.

Västergötlands Ishockeyförbunds jubileumsmärke
Utseende: Märke med yttre krans med förgyllt guld och där innanför en blå ring med
förbundets namn. Innanför ringen på förgylld botten förbundsemblem i specifik färg med
korslagda klubbor, under klubborna skridsko med puck ovanför.
Varför: Märket är ett teckan på att personen deltagit i Västergötlands Ishockeyförbunds
jubileumsaktiviteter.
Vem kan erhålla utmärkelsen: Deltagare på jubileumsaktiviteter.
Krav för att erhålla utmärkelsen: Deltagare på jubileumsaktiviteter.
Vem beslutar: VIF:s styrelse
Utdelningstillfälle: I samband med jubileumsaktivitet.
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Västergötlands Ishockeyförbunds vimpel
Utseende: Vimpel med Västergötlands Ishockeyförbunds emblem.
Varför: Vimpeln är ett tecken på att distrikt/förening/person deltagit i match eller annat
arrangemang tillsammans med Västergötlands Ishockeyförbund.
Vem kan erhålla utmärkelsen: Distrikt, förening, person eller annan enligt styrelsens beslut.
Krav för att erhålla utmärkelsen: Deltagit i match/aktivitet.
Vem beslutar: Kommittéordförande eller VIF:s styrelse.
Utdelningstillfälle: I samband med match/aktivitet.

Uppvaktning

Västergötlands Ishockeyförbunds uppvaktningspresent
(Västgötaknalle)
Utseende: Västgötaknalle (eller det som styrelsen långsiktigt vill använda) Storlek 21 cm
inklusive platta. Graverad med mottagarens och förbundets namn samt datum.
Varför: Jubileum, högtidsdagar och liknande.
Vem kan erhålla utmärkelsen: Distrikt, distriktsfunktionärer och förbundsfunktionärer eller
annan person enligt styrelsens beslut.
Krav för att erhålla utmärkelsen: Distrikts- eller förbundsfunktionär som arbetat en längre tid
i styrelse eller kommitté. Annan person som betytt mycket för distriktet.
Vem beslutar: VIF:s styrelse
Utdelningstillfälle: Vid lämpligt tillfälle.
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Kontaktuppgifter Västergötlands Ishockeyförbund
Kansli:
E-post: info@vghockey.se
Telefon: 070-643 10 39
Besöksadress:
Idrottens Hus, Gustav Adolfs Gata 49
541 45 Skövde
Postadress:
Västergötlands Ishockeyförbund
Box 418
541 28 Skövde
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