Koncept för prisutdelning
1. Se till att alla priser är framdukade i den ordning de ska delas ut.
Fyll i prischeckar och se till att utbetalningsunderlagen finns på plats. Detta
gäller om prispengar ska betalas ut.
2. Se till att alla pristagare är på plats i omvänd ordning 15, 14, 13 osv till 1
(beroende på antalet pristagare).
3. Ceremonin inleds med att tävlingarnas officiella fanfar eller gingel spelas,
vid FIS-tävling kan FIS officiella fanfar användas.
4. Speakern inleder: ”Välkomna till den officiella prisutdelningen för
(tävlingens namn) deltävling (numret på tävlingen) den (dagens datum).”
5. Spaekern fortsätter: ”Första (eller aktuellt nummer) prisutdelningen är
damer/herrar (klassen), tävlingsformen (exempelvis 5 km klassisk teknik).
6. Speaker presenterar eventuella sponsorer till prisbordet. Om sponsor
medverkar som prisutdelare utgår denna punkt.
7. Speaker presenterar prisutdelare, vilken organisation/företag de
representerar och deras titlar.
8. Speakern fortsätter: På Xe plats (beroende på antalet pristagare). Namn,
klubb på åkaren.
9. Åkaren går fram om ställer sig till höger om prispallen sett framifrån.
Beroende på antalet pristagare justeras avståndet från prispallen.
10. Prisutdelaren går fram till åkaren och överräcker pris och eventuella
blommor.
11. Punkt 8, 9 och 10 upprepas tills att alla fått sina priser.
12. Därefter säger speaker: ”En stor applåd till alla pristagarna i (aktuell klass).
13. Pristagarna på pallen står kvar cirka 30 sekunder för en kort fotografering.
Övriga pristagare lämnar scenen.
14. Om tävlingen ingår i en cup fortsätter speaker: ”I totala (cupens namn) för
(aktuell klass) leder (Namn, klubb på åkaren). Välkommen fram för att
hämta ledarvästen!”
15. Åkaren kommer fram kliver högst upp på prispallen, prisutdelaren
överräcker ledarväst. Åkaren tar på sig västen.
16. Om blommor ska ges till åkaren ges dessa efter att västen tagits på.
17. Åkaren står kvar cirka 20 sekunder får en kort fotografering.
18. Speaker avslutar ceremonin: ”Därmed är den officiella prisutdelningen slut,
tack till våra prisutdelare (namn, titel), våra sponsorer (namn på dessa) ett
stort grattis till alla pristagare och tack publiken för visad uppmärksamhet”.
Punkt 8 till 17 upprepas för samtliga klasser.
TIPS! Håll gärna kvar alla åkare som ska få penningpriser så de signerar
utbetalningsunderlaget innan de lämnar ceremoniplatsen.
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