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Bestämmelser för utmärkelsen 
 

S I L V E R F J Ä D E R N 
 

Årsmöte 1977 (Järvsö 1977-12-06 § 17) beslutade att inrätta en utmärkelse till den 
”bäste badmintonspelaren i distriktet”. Mötet beslutade att inrätta utmärkelsen under 
innevarande verksamhetsår och att ta fram bestämmelser som sändes på remiss till 
klubbarna för slutligt fastställande. 
 
Konstituerande möte i Bollnäs 1978-02-05 beslutade att de normer för utgivande av 
utmärkelsen som styrelsen förelagt alla klubbar i landskapet, tagits i sin skrivning från 
december 1977. Utmärkelsen ”Silverfjädern” delades ut för första gången i maj 1978. 
 
Vid årsmötet 2009-09-10 har bestämmelserna reviderats till innevarande version 3. 
Vid årsmötet 2012-09-10 har bestämmelserna reviderats till innevarande version 4. 

 
 
 
Bestämmelser: 
 
§ 1 Hälsinglands mest framträdande badmintonspelare (gällande säsong) 
 
§ 2 Silverfjädern är en utmärkelse som tilldelas badmintonspelare i Hälsingland. 
 
§ 3 Utmärkelsen utdelas av Hälsinglands Badmintonförbunds styrelse i oktober eller november månad varje år. 
 
§ 4 Senast den 31 juli varje år ska respektive badmintonklubbar i Hälsingland ha lämnat in förslag på 
 kandidat till Silverfjädern till styrelsen för Hälsinglands Badmintonförbund. 
 
§ 5 Förslag kan endast inges av förening som fullgjort sina skyldigheter gentemot Svenska 
  Badmintonförbundet och Hälsinglands badmintonförbund. HBF:s stadgar kap 6 § 25-26. 
 
§ 6 Spelaren, man eller kvinna, ska fylla minst 13 år under spelsäsongen (U13 eller äldre). 
 
§ 7 Spelaren ska vara registrerad för och skall ha representerat en badmintonklubb i Hälsingland under minst 
 två sammanföljande tävlingssäsonger. 
 
§ 8 Spelaren ska vara en klart framstående spelare i Hälsingland med bra tävlingsresultat under tävlingssäsongen. 
 
§ 9 Spelare bör ha visat sig som ett föredöme för badmintonsporten genom ett sportsmannamässigt 
 uppträdande på och utanför spelplanen. 
 
§ 10 En beslutsmässig SDF-styrelse har, efter beaktande av inkomna förslag och motiveringar i § 4, 
 att, senast under augusti månad, suveränt utse Hälsinglands Badmintonspelare för säsongen. 
 
§ 11 Utmärkelsen kan erhållas av samma spelare under obegränsat antal säsonger. 
 
§ 12 Utmärkelsen utdelas kostandsfritt för klubb och spelare. 
 
§ 13 Utmärkelsen består av en fjäder monterad på en träsockel med inskription på metallplatta, samt 
 en mindre fjäder vilken kan förses med nål för kavajslag eller med en halskedja för halssmycke. 


