
REGLEMENTE 
för utdelande av skaraborgs pistolskyttekrets medalj. 

1 Skaraborgs pistolskyttekrets medalj är instiftad 1952 för att 

utdelas dels för förtjänster om det frivilliga tjänstepistolskyttet 
inom kretsens verksamhetsområde, dels vid av kretsen eller 

på uppdrag av kretsen anordnande tävlingar. 

2 Medaljen, som är i storlek 31 mm, har följande utseendet: 
Lejon på sköld, det övre fältet svart, det nedre gult, 

stjärna i silver med krysslagda pistoler samt med omskrift 

SKARABORGS PISTOLSKYTTEKRETS. 
Vapnet utföres dock icke i färger. 

Å frånsidan lagerkrans. 

3 Såsom förtjänstmedalj är medaljen försedd med bandhållare 

med eklövskvistar samt med svart/gult band i tre breda fält 

det mellersta gult, de omgivande svarta. 

Förtjänstmedaljen utdelas i guld 
Till välkänd och allmän aktad man eller kvinna, som under 

minst fem år nedlagt ett förtjänstfullt och framgångsrikt arbete 

för det frivilliga tjänstepistolskyttet, varvid detta arbete i 
allmänhet  bör ha kommit andra än den egna föreningen till godo, 

Förtjänstmedaljen utdelas i silver 

Till välkänd och allmän aktad man eller kvinna, som under 
nedlagt ett förtjänstfullt och framgångsrikt arbete 

för det frivilliga tjänstepistolskyttet. 

Förslagsrätt beträffande tilldelning av förtjänstmedalj tillkommer 
envar medlem av kretsstyrelsen samt styrelsen för till kretsen 

ansluten förening ( klubb ). 

Under ett och samma år må i regel icke utdela mer än 
två medaljer i guld. 

Förtjänstmedalj skall å frånsidan graveras med vederbörande 

persons namn samt årtal för tilldelandet. 
Förtjänstmedalj som utdelas på grund av inom kretsstyrelsen 

framkommet förslag bekostas av kretsen, övriga av 

förslagsställande förening. 
4 Såsom tävlingsmedalj är medaljen försedd med svart/gult band 

i två lika breda fält, det inre fältet svart, det yttre gult. 

Tävlingsmedaljen utdelas i guld, silver och brons vid lägst 

kretstävlingar samt må- efter framställning hos kretsstyrelsen 

i varje särskilt fall- av till kretsen ansluten förening utdelas vid 
tävlingar om förenings- (klubbs- ) mästerskap. 

Tävlingsmedaljen bekostas i regel av arrangerande förening. 

Tävlingsmedaljen graveras å frånsidan efter vederbörande 
förenings bestämmande. 
 


