
DIPLOM- OCH MEDALJREGLEMENTE 

för

DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING,

Stockholm,

Antaget å allmänna sammanträden den 21 januari och 22 februari 1926.

MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR.

Svenska mästerskap i samtliga de grenar, i vilka föreningen represen

teras,

Diplom B. samt ständigt ledamotskap.

Tilldelas medlem, som erövrar svenskt mästerskap.

Distriktsmästerskap i samtliga de grenar, i vilka föreningen repre

senteras.

Diplom B,l, 
Tilldelas distriktsmästare.

Svenska och distriktsmästerskap för juniorer i samtliga de grenar, i 

vilka föreningen representeras,

Diplom B.1. 

Tilldelas medlem, som erövrar dylikt mästerskap.

Föreningsmästerskap i samtliga de grenar, som föreningen idkar. 
Mästerskapsplakett (av brons utan band i etui).

Tilldelas föreningsmästare.

ALLMÄNNA TÄVLINGAR.

Internationella tävlingar, som föreningen anordnar.

Diplom A. och stor silvermedalj eller stor brons

medalj med blått och gult band.

Tilldelas pristagare.

Nationella tävlingar, som föreningen anordnar.

Stor silvermedalj eller stor bronsmedalj med 

ljus- och mörkblått band.

Tilldelas pristagare.
Vid tävling om nationella vandringspris tilldelas segraren 

Diplom B.

Seriemästerskap i fotboll, bandy och ishockey samt vid seger i allmän 

lagtävling.

Diplom B.1.

Tilldelas lagmedlemmarna.

Klubbmatcher.

Överstyrelsen äger rätt att vid klubbmatcher avgöra, huruvida 
föreningens medaljer eller andra utmärkelsetecken skola utdelas.

Föreningstävlingar i samtliga de grenar, som föreningen idkar. 

Liten silvermedalj eller liten bronsmedalj 

med ljus- och mörkblått band.

Tilldelas pristagare.
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TRÄNINGSTÄVLINGAR.

Föreningstävlingar i samtliga de grenar, som föreningen idkar. 

Liten silvermedalj eller liten bronsmedalj.

Tilldelas den, som vid utlysta träningstävlingar uppnår av 
föreningen stipulerade minimiresultat i de förekommande grenarna.

FÖRTJÄNSTTECKEN.

Diplom A. och stor guldmedalj i etui.

Tilldelas den, som nedlagt synnerligen förtjänstfullt arbete 
inom föreningen eller idrottsrörelsen.

Diplom A. och stor silvermedalj i etui.

Tilldelas den, som nedlagt förtjänstfullt arbete inom eller 
för föreningen.

Diplom A.

Tilldelas den, som nedlagt förtjänstfullt arbete inom före
ningen eller idrottsrörelsen.

(Ovanstående trenne utmärkelser utdelas på förslag av över
styrelsen och på beslut av föreningen genom sluten omröstning.)

Hedersmärket.

Tilldelas medlem på förslag och beslut av föregående inneha
vare därav samt till utomstående på förslag och beslut av samma efter 
samråd med Överstyrelsen. Beslut om utdelande skall fattas å samman
träde med märkesinnehavare efter kallelse pr post.

- Avvikelser från bestämmelserna i ovanstående reglemente prövas 
i varje särskilt fall av Överstyrelsen och underställas sedermera för
eningens avgörande.

Innehavare av ovannämnda utmärkelser införas av sekreteraren i 
särskild därför avsedd liggare med meritförteckning etc.

Detta diplom- och medaljreglemente är antaget på allmänna sam
manträden den 21 januari och 22 februari 1926 och gällande från och 
med den 1 januari 1926.


