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BESTÄMMELSER FÖR
VÄSTERNORRLANDS LÄNS PISTOLSKYTTEKRETS PLAKETT
§1
Plaketten, som instiftades år 1947, är präglad i två storlekar, 35 x 40 mm och 25 x 35
mm. Dess framsida har överst huvudmotiven av Ångermanlands och Medelpads
landskapsvapen på var sin sköld i relief bredvid varandra. Därunder tvenne ryttarpistoler med
lagerkvistar, likaså i relief. Nedtill inskriptionen "Västernorrlands Läns Pistolskyttekrets".
§2

Plaketten finns i tre valörer, guld-silver-brons, i resp. storlek enl § 1.

§3
Plaketten utdelas såsom tävlingsplakett vid tävling om kretsmästerskap samt vid andra
kretstävlingar enl följande regler:
Vid kretsmästerskap
Individuellt
Stora plaketten i guld till 1:a placering, samma storlek i silver till 2:a placering och samma
storlek i brons till 3:e placering.
Lagtävling
Stora plaketten i guld utdelas till segrande lag i resp. mästerskapstävling.
Lilla plaketten i guld till varje man i segrande lag, i silver till varje man i 2:a lag och i brons
till varje man i 3:e lag.
Vid andra kretstävlingar
Efter framställning till och enligt kretsstyrelsens bestämmande i varje särskilt fall. ( I regel
endast lilla plaketten)
§4
I övrigt enligt kretsstyrelsens bestämmande, t ex som förtjänsttecken i fall där kretsens
förtjänstmedalj icke lämpligen kan ifrågakomma.
§5

Plaketterna anskaffas och distribueras till arrangörerna genom kretsstyrelsens försorg.

§6
Kostnader för plaketter till kretsmästerskap jml § 3 samt som förtjänsttecken jml § 4
bekostas av kretsen. Kostnader för plaketter till ev. andra kretstävlingar bekostas av resp.
arrangör.
I de fall, där kretsstyrelsen står för kostnaderna, svarar styrelsen för att plaketternas frånsida
uppmärks så att det framgår vad priset avser.
§7
Ändring av dessa bestämmelser sker vid ordinarie kretsmöte (årsmöte). Förslag till
ändring av dessa bestämmelser får göras av kretsstyrelsen och förenings/klubbs styrelse.
Sådant förslag skall ha inkommit till kretsstyrelsen senast sista januari.
§8
Dessa bestämmelser fastställdes vid ordinarie kretsmöte 1983-03-27och upphäver de
bestämmelser, som fastställdes vid ordinarie kretsmöte 1962-03-04

