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PM för utmärkelsen Stora Idrottares märke 
 
KAPITEL 15. FÖRBUNDETS UTMÄRKELSER 
 
PUNKT 15.1  STORA IDROTTARE MÄRKE 

Utgångspunkten är att det inte får vara för lätt att erhålla utmärkelsen Stor 
Idrotttare. Det ska krävas ett antal år med träning och kvalificering till tävlingar 
med hög klass. Vi ska ha i åtanke att det är mycket svårt att jämföra olika 
idrotter med varandra. 
 
Den huvudansvarige i varje landslagsidrott har ansvaret att årligen rapportera 
statistik vid årsskiftet till Idrottsutskottet. Rapporteringen ska innehålla uppgifter 
över antal landskamper, mästerskapsmatcher etc för varje aktiv i 
landslagstruppen. 
 
Idrottsutskottet lägger fram följande regler till poängberäkning för dels 
individuella idrotter och dels lagidrotter: 
_______________________________________________________________ 
INDIVIDUELLT 
Individuella idrotter:  Ensam Stafett, dubbel, lagtävlan etc: 
1:a plats i Deaflympics, VM 8 poäng   4 p 
2:a plats i Deaflympics, VM 7 poäng   3 p 
3:e plats i Deaflympics, VM 6 poäng   2 p 
1:a plats i EM   5 poäng   3 p  
2:a plats i EM   4 poäng   2 p 
3:e plats i EM   3 poäng   1 p 
1:a plats i NBM   2 poäng   1 p 
1:a plats i SM   1 poäng   1 p  
  
 
Antal poäng för erhållande av Stora Idrottares märke indviduellt: 
Simning 35 poäng Tennis 25 poäng  
Bowling  35 poäng  Bordtennis 25 poäng  
Fri idrott 25 poäng Skytte  25 poäng  
Badminton 25 poäng Orientering 25 poäng  
Skidor  25 poäng Budo  25 poäng 
 
Motivering till att Simning och Bowling har högre poängnivå (35) än övriga 
individuella idrotter (25): -Simning och Bowling är idrotter med fler individuella 
grenar och fler internationella tävlingar genomförs i dessa idrotter. Därför har 
Idrottsutskottet fastställt att dessa idrotter skall ha en högre poängnivå. 
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LAG   Antal poäng för erhållande av Stora Idrottares märke i 
    lagidrotter: 35 poäng 
Lagidrotter: 
1:a plats i Deaflympics, VM 8 p   Deaflympics  
2:a plats i Deaflympics, VM 7 p  VM = Världsmästerskap 
3:e plats i Deaflympics, VM 6 p  EM = Europamästerskap 
1:a plats i EM   5 p  NBM = Nordiska-Baltiska mästerskap 
2:a plats i EM   4 p  SM= Svenska Mästerskap 
3:e plats i EM   3 p 
Vunnen landskamp   1 p 
1:a plats i SM   1 p 
 
 
 
  


