
SKYTTERÖRELSENS UNGDOMSORGANISATION
Box 5435,  114 84 Stockholm    tel 08/663 63 50

SKYTTEPREMIER
FÖR

SKOLUNGDOM
Skytterörelsens Ungdomsorganisation utdelar årligen, vid vårterminens slut, premier i skytte. Premien består
av skyttesköld i silver till elever i gymnasiet samt skyttediplom till elever i grundskolans högstadium.
En förutsättning för att skyttesköld eller diplom ska kunna utdelas, är att det vid skolan finns ungdoms-
skytteförening eller att skytte bedrivs i samverkan med ortens ungdomsskytteförening eller skytteförening.

Härutöver gäller:
a) Skyttesköld eller diplom skall tilldelas kvinnlig eller manlig elev som under läsåret bäst främjat

skytteverksamheten vid skolan. I första hand skall elev verksam inom det nationella ungdomsskyttet
premieras.

b) Lämplig kandidat till skyttesköld eller skyttediplom utses i samråd mellan rektor, skytteledare
vid skolan (lärare eller ledare från ortens skytteförening) samt eleverna i skolans skytteverksamhet.
På förekommen anledning meddelas att endast EN ansökan per skola accepteras.

c) Endast en sköld respektive diplom utdelas per år och skola.

d) Skyttesköld och diplom utdelas endast en gång till samma elev.

Ansökan
Uppgift om elev som föreslås erhålla sköld eller diplom, insändes senast den 20 april till Skytterörelsens
Ungdomsorganisation.

Denna blankett insändes senast den 20 april till Skytterörelsens Ungdomsorganisation, Box 5435,
114 84 Stockholm. Blanketten kan även skickas per fax tel 08/661 31 97.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................    .....................
Skolans namn              Länsbokstav

............................................................................................................................................   .............................................   ...........................................................................................................
skolans adress Postnummer Postadress

A.  SKYTTESKÖLD      för gymnasie-elev        TEXTA TYDLIGT !

...................................................................................................................................................................................    ...............................

Elevens för- och efternamn (skrives på maskin eller textas tydligt)  födelseår

i årskurs ................................................. föreslås erhålla skyttesköld.

B.  SKYTTEDIPLOM     för elev i grundskolans högstadium     TEXTA TYDLIGT !

...................................................................................................................................................................................    ...............................

Elevens för- och efternamn (skrives på maskin eller textas tydligt)  födelseår

i årskurs ................................................. föreslås erhålla skyttediplom.

........................................................................................................................... 200 ........  -  ................  -  ................

........................................................................................................................................................................................
underskrift av skolans företrädare

.........................................................................................................................  .............................................................
namnförtydligande telefon dagtid
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