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Syfte och målgrupp
Dokumentet beskriver vad som gäller för tävlingsmärken och andra utmärkelser vid
tävlingsorientering.
Det vänder sig i första hand till deltagare vid orienteringstävlingar.
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1. Förtjänsttecken och hedersplaketter
SOFT:s förtjänsttecken (förtjänstdiplom, förtjänstplakett och förtjänstmedaljer) kan som erkänsla för
förtjänstfull verksamhet för orienteringsidrotten delas ut till idrottsledare och idrottsorganisationer. En
person kan endast få en utmärkelse vid ett utdelningstillfälle. Tecknen bekostas och delas ut av SOFT.
SOFT:s hedersplaketter i brons och silver kan som tack och hyllning delas ut till enskilda och organisationer
samt som hedersgåva till framstående idrottsutövare, idrottsledare och idrottsorganisationer.
Hedersplaketter bekostas av förslagsställaren.
Förtjänsttecken

Förtjänstdiplom delas ut till idrottsledare och idrottsliga organisationer för gagnande verksamhet för

orienteringsidrotten. Diplomet delas ut av SOFT på förslag av styrelsemedlem, OF eller förening. Förslag
från förening ska tillställas respektive OF för yttrande och tillstyrkan. Normalfordringar är 7 års SOFT-,
OF- eller föreningsarbete.

Förtjänstplakett delas ut till idrottsledare för synnerligen gagnande verksamhet för orienteringsidrotten.
Plaketten delas ut av SOFT på förslag av styrelsemedlem, OF eller förening. Förslag från förening ska
tillställas respektive OF för yttrande och tillstyrkan. Normalfordringar är 12 års SOFT-, OF- eller
föreningsarbete.

Förtjänstmedalj i silver delas ut till orienteringsledare för mångårig synnerligen gagnande verksamhet

inom OF-styrelse eller förbundsstyrelse eller till annan idrottsledare, som i motsvarande grad gagnat
orienteringsidrotten. Medaljen delas ut av förbundsstyrelsen på förslag av styrelsemedlem, OF eller
förening. Förslag från förening ska tillställas respektive OF för yttrande och tillstyrkan. Normalfordringar är
15 års SOFT- eller OF-arbete i ledande befattning.

Förtjänstmedalj i guld delas ut till särskilt förtjänta ledare för mångårig verksamhet av bestående värde för
orienteringsidrotten. Medaljen delas ut efter enhälligt beslut av styrelsen.
Utdelning av förtjänstmedaljer sker endast vid SOFT:s förbundsmöte.
Hedersplaketter

Hedersplakett i brons delas ut till enskilda och organisationer för synnerligen värdefullt stöd vid tävlingar

eller annan verksamhet inom orienteringsidrotten. Plaketten delas ut av SOFT på förslag av styrelsemedlem,
OF eller förening. Förslag från förening ska skickas via respektive OF för yttrande och tillstyrkan.

Hedersplakett i silver delas ut till enskilda och organisationer för mångårigt synnerligen värdefullt stöd åt
orienteringsidrotten. Plaketten utdelas av SOFT på förslag av styrelsemedlem, OF eller förening. Förslag
från förening ska skickas via respektive OF för yttrande och tillstyrkan.
Ansökan och överlämnande

Föreningar och OF kan som regel få SOFTs utmärkelser vid följande jubileer:


10-årsjubileum (förtjänstdiplom)



25-årsjubileum (hedersplakett i brons)



50-årsjubileum (hedersplakett i silver)

Ansökan om förtjänsttecken och hedersplaketter bör vara OF tillhanda senast 30 dagar före överlämnandet.
Ansökan ska vara SOFT tillhanda senast 3 veckor före överlämnandet. SOFT har särskild blankett för
ansökan om utmärkelse.
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2. Tävlingsmärke
Allmänt

SOFT:s tävlingsmärke är ett bevis på goda prestationer i orientering. Tävlingsmärket finns i de sju valörerna
brons, silver, guld samt elit i fyra grader. Elit IV finns som nål (numrerad med ett unikt löpnummer).
Tävlingsmärket är personligt och får inte överlåtas. Endast en märkesvalör får erövras under samma
kalenderår. Vid sprintdistanstävling kan man endast uppnå bronsmärke.
Åldersbestämmelser

Tävlingsmärket får tas oberoende av ålder och medlemskap i förening eller organisation ansluten till SOFT.
För utländska deltagare, som deltar på tävlingar, gäller samma bestämmelser som för svenska deltagare.
Meriteringskrav

Meritering för tävlingsmärket gäller endast vid individuell tävling. I övrigt gäller följande:
 Startmellanrummet ska vara minst 1 minut
 Klassen ska bestå av minst två startande
 Meritering gäller endast svenska tävlingar
 Banan ska ha rätt svårighet för tävlingsklassen
SOFT har rätt att förklara tävling ogiltig.
Kriterier för utdelning

Följande kriterier gäller för brons, silver och guld:
 Bronsmärke tilldelas den som uppfyllt kriterier enligt nedanstående märkestabell.
 Silvermärke tilldelas den som tidigare uppfyllt kriterier för och löst ut bronsmärket och som
uppfyllt kriterier enligt märkestabellen.
 Guldmärke tilldelas den som tidigare uppfyllt kriterier för och löst ut silvermärket och som uppfyllt
fordringarna enligt märkestabellen eller som uppfyllt fordringarna för silvermärket ytterligare tre år.
Följande gäller för elitmärket:
 Elitmärke I tilldelas den som tidigare uppfyllt kriterier för och löst ut guldmärket och som uppfyllt
kriterierna för guldmärket ytterligare tre år.
 Elitmärke II tilldelas den som tidigare uppfyllt kriterier för och löst ut elitmärke I och som uppfyllt
kriterierna för guldmärket ytterligare tre år.
 Elitmärke III tilldelas den som tidigare uppfyllt kriterier för och löst ut elitmärke II och som
uppfyllt kriterierna för guldmärket ytterligare tre år.
 Elitmärke IV tilldelas den som tidigare uppfyllt kriterier för och löst ut elitmärke III och som
uppfyllt kriterierna för guldmärket ytterligare 13 år.
Vid tilldelande av elitmärke gäller att två silverprov motsvarar ett guldprov. Endast ett märkesprov får
räknas per kalenderår.
Rapportering av märkestävling

Arrangör av märkestävling redovisar tävlingsrapport och resultatlista enligt tävlingsanvisningarna.
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Registrering av uppfyllda kriterier

Registrering av uppfyllda kriterier för tävlingsmärke, samt utlösta tävlingsmärken sedan tidigare, ska göras
hos vederbörande förening eller organisation.
Beställning och distribution av märken

Den som önskar få tävlingsmärke ska göra anmälan om detta till den förening eller organisation som
vederbörande representerar.
Tävlingsmärke beställs efter avlagt märkesprov av vederbörandes förening eller organisation som svarar för
att kraven för beställda märken uppfyllts. Tävlingsmärket i brons får även i förväg beställas av
tävlingsarrangör för försäljning direkt efter avlagt prov.

3. Märkestabell
Placering inom en tid, baserad på segrartiden i respektive klass och ökad med nedan angivna procenttal,
berättigar till angiven valör. Vid uträkning av segrartid och ”procenttid” höjs överskjutande sekunder till
närmast hela minut.
Tävling, som inte med ledning av denna tabell kan hänföras till viss grupp, ska i förväg klassas av SOFT.

Valör

Elitklasser

Vuxenklasser
fr D/H18

VM, NOM, SM, landskamp, regionala
mästerskap

Guld
Silver
Brons

20 %
40 %
50 %

10 %
40 %
50 %

Distriktsmästerskap och nationell
tävling

Guld
Silver
Brons

10 %
40 %
50 %

10 %
40 %
50 %

20 %
50 %

Distriktstävling

Silver
Brons

40 %
50 %

20 %
50 %

Närtävling

Brons

30 %

30 %

RM (godkänt av SOFT), mästerskap
arrangerat av försvarsgren eller militärt
idrottsdistrikt

Guld
Silver
Brons

10 %
40 %
50 %

20 %
30 %

Annan tävling arrangerad av militärt
idrottsdistrikt, garnisons- eller
förbandsmästerskap, korpmästerskap

Silver
Brons

40 %
50 %

20 %
50 %

Tävling vid militär eller civil skola,
korptävling, regements-, bataljons- eller
kompanitävling

Brons

30 %

30 %
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4. Tävlingsmärke för ungdom
Allmänt

Ungdomens tävlingsmärke är ett bevis på goda prestationer i orientering. Tävlingsmärket finns i de sex
valörerna järn, brons, silver, guld, elit och mästare.
Tävlingsmärket är personligt och får inte överlåtas.
En högre valör av märket, till exempel guld, får lösas utan krav på att lägre valörer tidigare (eller samtidigt)
blivit lösta.
Vid sprintdistanstävling kan man endast uppnå bronsmärke.
Åldersbestämmelser

Tävlingsmärket får erövras oberoende av ålder och utan krav på medlemskap i förening eller organisation
ansluten till SOFT. För utländska deltagare som deltar i tävlingar i Sverige gäller samma bestämmelser.
Meriteringskrav

Meritering för tävlingsmärket gäller endast vid individuell tävling i orientering. I övrigt gäller följande:


För att ta guldmärke, elitmärke och mästarmärke ska startmellanrummet vara minst en minut



Klassen ska bestå av minst två startande



Meritering gäller endast svenska tävlingar



Banan ska ha rätt svårighet för tävlingsklassen

SOFT har rätt att förklara tävling ogiltig.
Beställning av märken

Beställning av märken görs på SOFT:s hemsida, antingen genom föreningen eller enskilt.
Kriterier för utdelning

Placering inom en tid, baserad på segrartiden i respektive klass och ökad med nedan angivna procenttal,
berättigar till angiven valör av märket. Vid uträkning av segrartid och ”procenttid” höjs överskjutande
sekunder till närmast hela minut.

Tävling

Klasser

Järn

Brons

Silver

Guld

Elit

Mästar

USM

D/H16

Fullföljt

100 %

100 %

75 %

50 %

30 %

D/H15

Fullföljt

100 %

100 %

75 %

50 %

30 %

D/H16

Fullföljt

75 %

50 %

30 %

20 %

10 %

D/H14, D/H16 Kort

Fullföljt

75 %

50 %

20 %

10 %

D/H12, D/H14 Kort

Fullföljt

50 %

30 %

10 %

D/H10, D/H12 Kort

Fullföljt

50 %

U-klasser , Inskolning
samt öppna klasser

Fullföljt

Övriga
tävlingar
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5. Banläggarmärke
Allmänt

SOFT:s banläggarmärke finns i de tre valörerna silver, guld och elit. Märket delas ut som belöning till
förtjänta banläggare och bankontrollanter som innehar minst banläggarkort 1.
Utdelare

Silver- och guldmärke delas ut och bekostas av banläggarens förening. Elitmärke delas ut och bekostas av
SOFT på förslag av OF.
Beställning

Vid beställning av silver- och guldmärke, liksom vid ansökan till OF och SOFT om elitmärke, ska ett
anmälningskort bifogas som visar den sökandes meriter som banläggare och bankontrollant. Sådant kort
finns att ladda hem från SOFT:s hemsida.
Poängberäkning
Ansv banl

Bitr banl

Övriga bitr banl

Ban-kontr

Bitr ban-kontr

Mästerskap och nationell tävling med
elitklasser

15

10

5

10

5

Nationell tävling utan elitklasser

10

5

3

7

3

Distriktstävling

5

3

-

3

-

Närtävling, fler än 150 deltagare

3

1

-

2

1

Närtävling, färre än 150 deltagare

1

-

-

1

-

Grunder för utdelning

Följande regler bör följas vid utdelning.


Silvermärke delas ut till den som sammanlagt uppnått minst 30 poäng



Guldmärke delas ut till den som har banläggarkort 1 och sammanlagt uppnått minst 60 poäng



Elitmärke delas ut till den som har banläggarkort 2 och som sammanlagt uppnått minst 100 poäng,
varav minst 30 poäng bör ha erhållits på tävlingar som kräver banläggarkort 2.
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