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PRISBORD 
 

Antal  Antal* Prisfördelning i % 
startande priser av totalt prisvärde 
 
   4 - 7 1 100 
 
  8 - 14 2 70, 30 
 
15 - 21 3 60, 30, 10 
 
22 - 28 4 50, 25, 15, 10 
 
29 - 35 5 42, 24, 17, 11 , 6 
 
36 - 42 6 35, 23, 17, 12, 8, 5 
 
43 - 49 7 33, 22, 17, 12, 8, 5, 3 
 
50 - 56 8 30, 21, 16, 12, 9, 6, 4, 2 
 
* Ett pris till varje påbörjat 7-tal deltagare. 
 

Prisbordets värde bör uppgå till ca. 75% av anmälningsavgifterna. 
 

 Ta reda på sponsorns önskemål om pris för närmast hål, längsta drive, 
scratchpris etc. Räcker inte sponsorns priser, komplettera med inköp hos 
proshop och/eller restaurangen. 

 Scratchpris bör utdelas vid singeltävlingar. 
 
Se också Spel- och Tävlingshandbok 2020 6.7 sid 67ff 
 

PRISUTDELNING 

Som vi vet är det ofta svårt att få pristagare och övriga tävlande att stanna kvar 
till prisutdelningen. Detta kan av våra sponsorer uppfattas som brist på intresse 
och i förlängningen medföra att de inte anser det meningsfullt att fortsätta att 
medverka. 
 
VID GKS-TÄVLINGAR GÄLLER:  
TL svarar för information till deltagarna. Anslå ev. ”PRISUTDELNING” (se nedan) 
 
Pristagare skall SJÄLV hämta sitt pris. 

 Om denne av något skäl ej kan närvara kan ombud utses. Ombudets namn 
måste anmälas av spelaren till tävlingsledningen i samband med att score-
kortet lämnas in. Ombudet skall personligen hämta priset vid prisutdelningen. 

 Om varken pristagare eller ombud är närvarande tillfaller priset* klubben. 
Färskvaror går dock vidare till nästa närvarande pristagare. 

 För att uppmuntra närvaro av övriga tävlande bör TL ordna med lottning på 
scorekorten. Priset kan utgöras av lunchkupong (-er), något från pro-shopen, 
överblivet sponsorpris etc. 
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PRISUTDELNING 
 
”Priser skall avhämtas tävlingsdagen av pristagaren. Om särskilda skäl 
förhindrar närvaro skall ombud utses. Spelaren skall i samband med 
inlämning av scorekortet till tävlingsledningen meddela ombudets 
namn.     
Priser som ej avhämtas tillfaller klubben. Färskvaror går dock vidare till 
nästa pristagare. Scratchpriser kommer att utdelas vid slagspels-
tävlingar.” 
(Ovanstående är hämtad ur GKS Tävlingsprogram, Allmänna 
Tävlingsbestämmelser)  
 

 Grundregeln är att pristagaren själv skall närvara vid 
prisutdelningen. 

 

 Om särskilda skäl förhindrar närvaro, skall ombud utses. Som 
särskilda skäl räknas inte; – jag har så långt att åka, – jag har inte 
lust att sitta ett par timmar och vänta till prisutdelningen etc.  

 

 Ombudets namn skall meddelas tävlingsledaren i samband med 
inlämnandet av scorekortet. Notering görs lämpligen på scorekortet. 

 
Ansvaret för att avhämtat pris överlämnas till pristagaren ligger helt 
och hållet hos ombudet. Tävlingsledning, reception, kansli, 
restaurang m.fl. tar inget som helst ansvar för utdelade priser efter 
prisutdelningsceremonien. Lämna således inte priser på klubben för 
senare avhämtning. 

 
Den främsta anledningen till kravet att pristagare skall närvara vid 

prisutdelningen är givetvis hänsyn till våra sponsorer. Det är självklart 
att en sponsor som närvarar vid prisutdelningen helst ser att det är pris-
tagaren själv som mottar priset, inte ett ombud. 
Sedan är det trevligt, i första hand för sponsorns skull, att så många 

medlemmar som möjligt närvarar vid prisutdelningen.  
Pristagarna tycker givetvis också att det är trevligt och festligt att 

inför en uppskattande skara medspelare hämta sitt pris. 

Vi skall vara rädda om våra sponsorer, så att vi även i framtiden kan 
arrangera tävlingar med fina prisbord. 

 
Styrelsen - GKS 


