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BESTÄMMELSER FÖR SSSF:s SKYTTEMÄRKEN 
 
1 Skyttemärket finns i tre valörer: brons, silver och guld. 

2 Skyttemärke av en valör utdelas endast en gång oavsett i vilken vapenklass 
märkets fordringar uppfyllts. 

3 Skyttemärke kan erövras av var och en som erlagt årsavgift och annan avgift till 
SSSF som beslutats av årsmötet för det år som är kvalifikationsår. 

4 Skjutningen skall ske med ett för klassen godkänt vapen och efter det av SSSF 
antagna skjutreglementet jämte övriga anvisningar som fastställts. 

5 För skyttemärke i brons skall tre (3) serier uppfylla det för respektive klass 
fastställda poängkravet. 
För skyttemärke i silver och guld skall fem (5) serier uppfylla det för respektive 
klass fastställda poängkravet. 

6 Endast en valör av skyttemärket får erövras per år. Skyttemärkena måste erövras 
i valörföljd. 

7 Skyttemärke rekvireras av förening/sektion vid kvalifikationsårets slut och i 
samband med att föreningsrapporten insändes. Rekvisitionen skall ske på 
särskild blankett som tillhandahålles av SSSF. 

8 Föreningen/sektionen betalar det pris för märke som fastställts av 
Federationsstyrelsen samt äger rätt att ta ut denna kostnad av skytten. 

9 Föreningen/sektionen skall hålla register över inom denna erövrade märken. 
Skytt som övergår till annan förening eller avflyttar från orten skall på begäran 
erhålla sammanställning över av denne erövrade märken. Medlem kan också få 
ett utdrag ur SSSF:s kanslis medlemsregister, där alla uppgifter om 
skytteutmärkelser lagras. 

10 Direktansluten medlem i SSSF kan erövra märke om denne uppfyllt stipulerade 
krav och detta intygas av två personer i den förening på vars skjutbana 
skjutningen genomförts. Sådan skytt rekvirerar märke direkt från SSSF genom 
att intyget insändes. Märke erhålles mot postförskott. SSSF tillhandahåller 
intygsformulär. 
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KRAV PÅ POÄNG/SERIE FÖR SSSF:s SKYTTEMÄRKE INOM 
RESPEKTIVE . VAPENKLASS 

VAPENKLASS BRONS SILVER GULD 
Antal serier Tre Fem Fem 
1 Miquelet (flintlåsmuskot militär) 40 60 70 
2 Maximilian (flintlåsstudsare) 45 65 75 
3 Minie (slaglåsgevär militärt) 45 65 75 
4 Whitworth (slaglåsgevär övriga liggande) 60 75 85 
5 Cominazzo (flintlåspistol) 40 60 70 
6 Kuchenreuter (slaglåspistol) 55 75 85 
7 Colt (slaglåsrevolver original) 60 75 85 
8 Walkyrie (slaglåsgevär övriga dam ligg.) 60 75 85 
12 Mariette (slaglåsrevolver replika) 60 75 85 
15 Vetterli (slaglåsgevär övriga stående) 70 80 90 
23 Donald Malson (slaglåsrevolver 50 m) 40 60 70 
36 Pennsylvania (flintlåsstudsare stående 50 m) 60 75 85 
37 Lamarmora (slaglåsgevär militärt stående 50 m 60 75 85 
28 Tanzutzu (luntlåspistol) 40 60 70 
- Ruger (slaglåsrevolver fri) 70 80 90 
- Smith & Wesson (patronladdad revolver) 60 75 85 
- Remington (bakladdat gevär) 55 70 80 
- Remington Match (bakladdat gevär) 60 75 85 
- 12.17 (bakladdat gevär, original, 50 m) 55 70 80 

14 Tanegashima (luntlåsgevär stående) 40 60 70 
16  Hizadai (luntlåsgevär knästående) 40 60 70 

21  Manton (lerduvor flintlåsgevär) 5 8 11 
22  Lorenzoni (lerduvor slaglåsgevär) 6 10 13 
- Husqvarna (patronladdat gevär) 6 10 13 

REDUKTION AV POÄNGKRAV MED HÄNSYN TILL ÅLDER 
För att kompensera för ökande ålder sänks poänggränserna för SSSF skyttemärke i 
brons, silver och guld inom respektive vapenklass enligt uppräkning ovan med följande: 
 
Det år skytten fyller: Poängavdrag 
 
60  1 
61  2 
62  3 
63  4 
64  5 
65  6 
66  7 
67  8 
68  9 
69 och äldre 10 
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BESTÄMMELSER FÖR SSSF:s LÄGRE OCH HÖGRE ÅRTALSMÄRKEN 
 
Innehavare av guldmärke kan i tur och ordning erövra lägre årtalsmärken utan, med 
1, med 2 respektive med 3 stjärnor och därefter högre årtalsmärken utan, med 1, 
med 2 respektive med 3 stjärnor efter att för varje nytt märke under 3 år, oavsett om 
i följd eller ej, ha uppfyllt guldmärkesfordringama. Prov för nytt märke tar påbörjas 
året efter det närmast lägre märke erövrats. 

Märkena och deras ordningsföljd är: 

Lägre årtalsmärke utan stjärnor 
Lägre årtalsmärke med 1 stjärna 
Lägre årtalsmärke med 2 stjärnor 
Lägre årtalsmärke med 3 stjärnor 
Högre årtalsmärke utan stjärnor 
Högre årtalsmärke med 1 stjärna 
Högre årtalsmärke med 2 stjärnor 
Högre årtalsmärke med 3 stjärnor 

De högre årtalsmärkena är utformade som de lägre årtalsmärkena monterade på en 
platta med bakomliggande nål.
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ELIT- OCH MÄSTARMÄRKE 

Årsmötet 1997.06.14 införde två nya märken, Elitmärket och Mästarmärket. Justerade 
kravnivåer fastställdes på årsmötet 1998.06.13. Båda märkena skall vara bundna till 
klass och en skytt kan alltså erövra ett märke för varje klass enligt SSSF:s 
klassindelning. Märkena kan också erövras mer än en gång i varje klass. 

För Elitmärke räknas 5 tävlingar inom två löpande år. För Mästarmärke räknas 3 
tävlingar inom ett kalenderår. De tävlingar som får åberopas är VM, EM, NM, SM, 
landsdelsmästerskap, landskamp och kvalificeringstävlingar. 

Resultat i sådana tävlingar från 1997.06.14 tar åberopas för dessa märken. Det åligger 
skytten/hans förening att bevaka rätten till ett märke. Skytt som begär märke skall 
åberopa de tävlingar han uppfyllt fordringarna i. Första märket till skytten utdelas 
gratis. 

Märkenas utformning är två olika speciella guldmedaljer med kort band, på framsidan 
graveras SSSF i gotisk stil, på baksidan graveras i vanlig stil märkestyp, årtal, klass och 
skyttens namn. 

Nivåerna per klass är följande: 
 Elitmärke  Mästarmärke 
Vapenklass 5 x i 2 år 3 x samma år 

Cominazzo 88 90 
Kuehenreuter 93 95 
Colt 91 94 
Mariette 93 95 
Ruger 93 95 
Smith & Wesson 92 94 

Miquelet 87 89 
Maximilian 85 87 
Minié 86 88 
Whitworth 92 95 
Vetterli 93 95 
Donald Malson 81 83 
Tanzutsu 88 90 
Walkyrie 90 93 
Pennsylvania 92 94 
Lamarmora 93 95 
Remington 92 95 
Remington Match 94 97 
12.17 89 91 

Manton 14 15 
Lorenzoni 17 19 
Husqvarna 17 19 
Tanegashima 83 85 
Hizadai 84 86 
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KONUNGARIKET  SVERIGE 

VARUMÄRKE NUMMER 264 532 

 

Varumärkesansökan nummer 94-02305 ingavs 1994-03-02 och registrerades 
1995-02-24 under nummer 264 532 
Figurklass: 21.3.21 23.3.1; 25.1.25; 27.5.23. 
Disclaimer: Genom registrering erhålls ej ensamrätt till bokstavskombinationen 
SSSF. 
 

Patent- och Registreringsverket intygar härmed att ovan avbildade 
varumärke är infört i  varumärkesregistret med omstående uppgifter. 

Stockholm den 1995-02-24 

 
Anna Nilsson 
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Varuslag/tjänster: 

41: anordnande av tävlings- och utbildningsverksamhet 

Innehavare: Svenska Svartkruts Skytte Federationen 

VARUMÄRKESBESTÄMMELSER: 

För Svenska Svartkruts Skytte Federationen, SSSF:s, varumärke som fastställts genom 
beslut i Federationsstyrelsen 1978 och kompletterande 1995. 

Märket, som består av två - på ömse sidor av koncentriska cirklar - motstående hanar 
till slaglås respektive flintlås i loppet av en åttakantig vapenpipa, får enligt nedan 
angivna (7) sju punkter användas som: 

1.  Medalj att utdelas vid svenskt mästerskap och vid större nationell tävling eller 
landskamp som genomförs efter beslut av Federationsstyrelsen eller av årsmötet 
och som genomförs enligt SSSF:s skjutreglemente jämte övriga anvisningar eller 
vid tävling som anordnas efter MLAIC:s bestämmelser eller nordiska 
bestämmelser. 

2.  Medalj att utdela vid landsdelsmästerskap/kretsmästerskap, som beslutats av 
Federaionsstyrelsen/krets som är antagen av Federationen och som genomförs 
enligt SSSF:s skjutreglemente jämte övriga anvisningar. 

3.  Medalj att utdelas vid föreningsmästerskap, som beslutas av förening/sektion som 
är antagen av SSSF och som genomförs enligt SSSF:s skjutreglemente jämte 
övriga anvisningar. 

4.  Skyttemärken att utdelas till skyttar som är anslutna till SSSF och som uppfyllt 
kompetensfordringar för märke i respektive vapenklass och valör efter av SSSF 
fastställda kompetensfordringar och skjutreglemente. 

5.  Symbol för SSSF att ingå i Federationens emblem, dekaler, priser, diplom m.m. 

6.  Symbol för SSSF att ingå i anslutna kretsar, föreningar/sektioners emblem, 
dekaler, priser, diplom m.m. 

7.  Medaljer och märken enligt punkterna 1-4 samt övrigt under punkt 5 ovan kan 
endast framtagas av SSSF efter beslut av Federationsstyrelsen eller av årsmötet. 

Under punkten 6 ovan av krets, förening/sektion, efter framställan härom till 
Federationsstyrelsen som har att besluta om tillstånd och villkor härför. 

Enskild person, företag eller motsvarande kan ej för egen del få tillstånd att för 
försäljning använda varumärket eller del därav på någon produkt. 

Det åvilar Federationsstyrelsen att tillse att ovanstående bestämmelser efterföljs samt 
beivra överträdelser. 


