
Östergötlands Orienteringsförbund

Ansökan om utmärkelse
Ansökan gäller

q Diplom q Förtjänsttecken i silver q Förtjänsttecken i guld q Standar
Efternamn Förnamn Födelseår

Adress Postnummer och ort

Klubbtillhörighet  Utmärkelsen är avsedd a" utdelas i samband med (evenemang och datum)

Tidigare utmärkelsetecken (från förbund eller förening, år)

Befattning/uppdrag OF Förening Tidsperiod(er)

Förening Adress

Postnummer och ort Namn på uppgiftslämnaren

Telefon till uppgiftslämnaren E-postadress till uppgiftslämnaren

q Godkännes Datum Signatur

q Avslås

Anvisningar och bestämmelser på nästa sida.

Meritförteckning

Sökande (leveransadress om ej annat överenskommes)

Förbundets anteckningar

Ansökan skickas antingen via e-post till styrelsen@o-of.se eller via brev till ordföranden, se under rubriken 

Adresser på www.öof.se.



Bestämmelser för ÖOF:s utmärkelser

Allmänt Utmärkelser kan tilldelas person som inom förbundsstyrelsen och/eller föreningar 

eller dess kommittéer nedlagt ett mångårigt, kvalificerat och framgångsrikt arbete 

varigenom orienteringen och dess utbredning verksamt främjats.

Förtjänsttecken bäres i grönt band.

Förtjänstdiplom Arbete nedlagt av enskild person under minst 4 år.

Organisationer, i första hand förbundets klubbar, kan också tilldelas utmärkelsen.

Förtjänsttecken 

i silver

Arbete nedlagt av enskild person under minst 8 år.

Utmärkelsen tilldelas, om inte särskilda omständigheter föreligger, endast person 

som tidigare erhållit förbundets diplom.

Belöningsmärke Klubb kan erhålla två Belöningsmärke per år att utdela till personer som gjort

sig förtjänta av uppmärksamhet på något sätt. Meriter behöver inte rapporteras

till styrelsen.

Förtjänsttecken 

i guld

Arbete nedlagt av enskild person under minst 15 år.

Utmärkelsen tilldelas, om inte särskilda omständigheter föreligger, endast person 

som tidigare erhållit förbundets förtjänsttecken i silver. Enhälligt beslut fordras av 

OF:s styrelse.

Standar Hedersgåva tilldelas av styrelsen utan ansökan eller efter förslag från

klubbstyrelse:

- personer för långt och kvalificerat arbete för förbundet och/eller dess klubbar

- andra förbund

- prominenta gäster

Tilldelas förbundets klubbar tidigast vid 10-årsjubileumet.

Utdelning till klubbar kan ske vid förbundets/klubbens jubileum eller vid enskild 

persons högtidsdag alternativt avgång från uppdrag.

Ansökningstid Ansökan skall vara OF tillhanda senast 30 dagar före utdelningen.


