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Av SIF-styrelsen fastställt regelverk för Svenska Ishockeyförbundets, SIF:s, 
förtjänstutmärkelser 
 
Anders Feltenmark, är Svenska Ishockeyförbundets handläggare av 
förtjänstutmärkelser 
 
Svenska Ishockeyförbundets förtjänstutmärkelser kan efter ansökan till Svenska 
Ishockeyförbundet utdelas till distrikt, förening och enskild person som uppfyller 
kraven för att erhålla respektive utmärkelse. Dock ska ansökan göras senast två år 
efter att anställning eller förtroendeuppdrag upphört. 
SIF:s anställda tjänstemän kan ej erhålla SIF-utmärkelser 
 
SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDETS MEDALJ I GULD 
Vad: Svenska Ishockeyförbundets medalj i guld 
Utseende: Medalj i förgyllt guld, 35 millimeter i diameter, med fyra centimeters 
blågult band i blå plastask. Gravyr med personens namn, distriktets namn och datum 
då utmärkelsen ska utdelas. 
Varför: Utdelas vid speciella tillfällen till personer som under lång tid gjort 
ishockeyidrotten synnerliga tjänster. Medaljen kan delas ut efter beslut av Svenska 
Ishockeyförbundets styrelse. SIF-styrelsen kan även om personen bedrivit arbete på 
central nivå besluta att medaljen ska åtföljas av förbundslegitimationskort som 
berättigar till livstids fri entré till av förbundet eller dess organisationer anordnade 
matcher 
Vem kan erhålla utmärkelsen: En namngiven person kan erhålla utmärkelsen. En 
organisation kan ej erhålla utmärkelsen 
Krav för att erhålla utmärkelsen: Som allmän regel gäller att vederbörande bör 
vara innehavare av den lägre utmärkelsen innan den högre utdelas. SIF-styrelsen 
äger rätt att, om särskilda skäl föreligger, besluta om utdelning av utmärkelsen även 
om vederbörande inte till fullo uppfyller angivna kvalifikationskrav 
Vem beslutar: SIF-styrelsen  
 
SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDETS MEDALJ I SILVER 
Vad: Svenska Ishockeyförbundets medalj i silver 
Utseende: Medalj i förgyllt silver, 35 millimeter i diameter, med fyra centimeters 
blågult band i blå plastask. Gravyr med personens namn, distriktets namn och datum 
då utmärkelsen ska utdelas. 
Varför: Utdelas vid speciella tillfällen till personer som under lång tid gjort 
ishockeyidrotten synnerliga tjänster. Medaljen kan delas ut efter beslut av Svenska 
Ishockeyförbundets styrelse.  
Vem kan erhålla utmärkelsen: En namngiven person kan erhålla utmärkelsen. En 
organisation kan ej erhålla utmärkelsen 
Krav för att erhålla utmärkelsen: Som allmän regel gäller att vederbörande bör 
vara innehavare av den lägre utmärkelsen innan den högre utdelas. SIF-styrelsen 
äger rätt att, om särskilda skäl föreligger, besluta om utdelning av utmärkelsen även 
om vederbörande inte till fullo uppfyller angivna kvalifikationskrav 
Vem beslutar: SIF-styrelsen  



SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDETS FÖRTJÄNSTTECKEN I GULD 
Vad: Svenska Ishockeyförbundets förtjänsttecken i guld 
Utseende: Svenska Ishockeyförbundets förtjänsttecken i förgyllt guld, 24 millimeter i 
diameter, med lagerkrans. Gravyr med personens namn, distriktets namn och datum 
då utmärkelsen ska utdelas. 
Varför: Utdelas vid speciella tillfällen till personer som gjort ishockeyidrotten stora 
tjänster. Förtjänsttecknet utdelas efter beslut av SIF-styrelsen 
Vem kan erhålla utmärkelsen: En namngiven person kan erhålla utmärkelsen. En 
organisation kan ej erhålla utmärkelsen 
Krav för att erhålla utmärkelsen: Som allmän regel gäller att vederbörande bör 
vara innehavare av den lägre utmärkelsen innan den högre utdelas. SIF-styrelsen 
äger rätt att, om särskilda skäl föreligger, besluta om utdelning av utmärkelsen även 
om vederbörande inte till fullo uppfyller angivna kvalifikationskrav 
Vem beslutar: SIF-styrelsen  
 
SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDETS FÖRTJÄNSTTECKEN I SILVER 
Vad: Svenska Ishockeyförbundets förtjänsttecken i silver 
Utseende: Svenska Ishockeyförbundets förtjänsttecken i silver, 24 millimeter i 
diameter, med lagerkrans. Gravyr med personens namn, distriktets namn och datum 
då utmärkelsen ska utdelas. 
Varför: Utdelas vid speciella tillfällen till personer som gjort ishockeyidrotten stora 
tjänster. Förtjänsttecknet utdelas efter beslut av SIF-styrelsen 
Vem kan erhålla utmärkelsen: Utdelas till personer som varit: 
- Ledamot i förbunds- eller distriktsstyrelse i minst 10 år 
- ledamot i förbundets kommittéer i minst 15 år 
- föreningsledare som under minst 20 år verkat inom ishockeyidrotten 
Krav för att erhålla utmärkelsen: Som allmän regel gäller att vederbörande bör 
vara innehavare av den lägre utmärkelsen innan den högre utdelas. SIF:s 
generalsekretare äger rätt att, om särskilda skäl föreligger, besluta om utdelning av 
utmärkelsen även om vederbörande inte till fullo uppfyller angivna kvalifikationskrav 
Vem beslutar: SIF:s generalsekretare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDETS BORDSSTANDAR 
Vad: Svenska Ishockeyförbundets bordstandar 
Utseende: Svenska Ishockeyförbundets bordstandar med inskription, plakett och fot 
ingår liksom gravyrplatta med personens namn, distriktets namn och datum då 
utmärkelsen ska utdelas. 
Varför: Utdelas till: 
- förening som under minst 20 år idkat ishockeyidrott 
- person som inom Svenska Ishockeyförbundet eller dess distriktsförbund eller 
likartade organisationer verkat inom ishockeyidrotten under minst 10 år 
- Föreningsledare som under minst 15 år verkat inom ishockeyidrotten 
Vem kan erhålla utmärkelsen: Namngiven person eller förening 
Krav för att erhålla utmärkelsen: Som allmän regel gäller att vederbörande bör 
vara innehavare av den lägre utmärkelsen innan den högre utdelas. SIF:s 
generalsekretare eller distriktsförbundsstyrelse äger rätt att, om särskilda skäl 
föreligger, besluta om utdelning av utmärkelsen även om vederbörande inte till fullo 
uppfyller angivna kvalifikationskrav 
Vem beslutar: SIF:s generalsekretare 
 
SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDETS DIPLOM 
Vad: Svenska Ishockeyförbundets diplom 
Utseende: Diplom 29x42 centimeter 
Varför: Utdelas till: 
- Förening som under minst 10 år idkat ishockeyidrott 
- Föreningsledare som under minst 10 år verkat inom ishockeyidrotten 
- Person som gjort avgörande insatser för tillkomsten av ishockeybana eller liknande 
eller propagerat för ishockeyidrotten 
Vem kan erhålla utmärkelsen: Namngiven person eller förening 
Krav för att erhålla utmärkelsen: Som allmän regel gäller att vederbörande bör 
vara innehavare av den lägre utmärkelsen innan den högre utdelas. SIF:s 
generalsekretare eller distriktsförbundsstyrelse äger rätt att, om särskilda skäl 
föreligger, besluta om utdelning av utmärkelsen även om vederbörande inte till fullo 
uppfyller angivna kvalifikationskrav 
Vem beslutar: SIF:s utmärkelseansvarige  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDETS DAMERNAS STORA MÄRKE 
Vad: Svenska Ishockeyförbundets Damernas Stora Märke 
Utseende: En numrerad rund nål med officiella SIF-emblemet, vikingaskeppet, och 
Tre Kronorsymbolen, 20 millimeter i diameter 
Varför: Ett sätt att premiera svensk landslagsishockeys mest meriterade spelare. Den 
som erhåller utmärkelsen får nålen plus ett förbundslegitimationskort som berättigar till 
livstids fri entré till av förbundet eller dess organisationer anordnade matcher 
Vem kan erhålla utmärkelsen: Tilldelas spelare som spelat minst 100 A-
landskamper och skaffat minst 100 meritpoäng enligt nedan så att den totala 
poängsumman blir minst 200 poäng. 
30 meritpoäng för: 
OS-guld 
VM-guld 
EM-guld 
20 meritpoäng för: 
OS-silver 
VM-silver 
EM-silver 
10 meritpoäng för: 
OS-brons 
VM-brons 
EM-brons 
Krav för att erhålla utmärkelsen: Enligt ovan samt att det i meriterna måste ingå 4 
stycken turneringar av OS-, VM- eller EM-status. 
Vem beslutar: Svenska Ishockeyförbundets utmärkelseansvarige 
 
SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDETS STORA GRABBARS MÄRKE 
Vad: Svenska Ishockeyförbundets Stora Grabbars Märke 
Utseende: En numrerad rund nål med officiella SIF-emblemet, vikingaskeppet, och 
Tre Kronorsymbolen, 20 millimeter i diameter 
Varför: Ett sätt att premiera svensk landslagsishockeys mest meriterade spelare 
sedan starten 1920. Den som erhåller utmärkelsen får nålen plus ett 
förbundslegitimationskort som berättigar till livstids fri entré till av förbundet eller dess 
organisationer anordnade matcher 
Vem kan erhålla utmärkelsen: Tilldelas spelare som spelat minst 100 A-
landskamper och skaffat minst 100 meritpoäng enligt nedan så att den totala 
poängsumman blir minst 200 poäng. 
30 meritpoäng för: 
OS-guld 
VM-guld 
Canada Cup/World Cup of Hockeyguld 
20 meritpoäng för: 
OS-silver 
VM-silver 
Canada Cup/World Cup of Hockeysilver 
10 meritpoäng för: 
OS-brons 
VM-brons 
Canada Cup/World Cup of Hockeybrons 
Krav för att erhålla utmärkelsen: Enligt ovan samt att det i meriterna måste ingå 4 
stycken turneringar av OS-, VM eller Canada Cup/World Cup of Hockeystatus. 
Vem beslutar: Svenska Ishockeyförbundets utmärkelseansvarige 



SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDETS KLACKRING TILL 200-KLUBBENS 
MEDLEMMAR 
Vad: Svenska Ishockeyförbundets klackring till 200-klubbens medlemmar 
Utseende: En klackring i guld med en ljusblå sten i 
Varför: Ett sätt att sedan 1995 premiera svensk landslagsishockeys mest meriterade 
spelare. Den som erhåller ringen får även ett förbundslegitimationskort som 
berättigar till livstids fri entré till av förbundet eller dess organisationer anordnade 
matcher 
Vem kan erhålla utmärkelsen: Tilldelas spelare som spelat minst 200 A-
landskamper 
Krav för att erhålla utmärkelsen: Enligt ovan 
Vem beslutar: SIF-styrelsen 


