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Rutin för hantering av vandringspriser 
 
Samtliga vandringspriser listas i en bruttolista, se bilaga 1, och fotograferas för lättare 
identifiering. 
Samtliga priser, som ej är avhämtade av pristagare, förvaras i låsta skåp i klubbhuset. 
Priserna skall om möjligt vara klara för avhämtning en vecka efter tävlingen. 
Observera att priserna avseende placering i startgrupp icke omfattas av denna rutin. 
 

Inför tävlingarna 
 

1. Under senare delen av juni eller första delen av juli skickas ett meddelande till alla, 
som är innehavare av förra årets vandringspriser, att de skall återlämna priserna till 
StSS. Se bilaga 2. 

2. Om priser inte lämnats in enligt begäran skickas en påminnelse ut i början av augusti. 
Se bilaga 3. 

3. Samtliga priser gås igenom och ev. skador åtgärdas. Skall vara klart i god tid innan 
tävlingarna. 

 

Direkt efter tävlingarnas genomförande 
 

1. En kopia av bruttolistan lämnas till tävlingsledarna. Dessa noterar i listan pristagarna 
för de olika priserna samt i förekommande fall om det rör stora resp. lilla banan. 

2. Listan lämnas ifylld till ansvarig för priserna. Listan redigeras till en nettolista endast 
omfattande aktuella pristagare. 

3. Nettolistan samt aktuella priser skickas till Vasaboden i Göteborg för gravering. 
Transportör är f.n. Stenungsunds Bud. 
Nettolistan är Vasabodens underlag för gravering av priserna. 

4. Ett meddelande skickas samtidigt till samtliga pristagare att priserna kommer att 
finnas för avhämtning hos Vasaboden eller i klubbhuset. Se bilaga 4. 

5. En pärm för uppföljning iordningsställs. Den skall innehålla: 
a. Nettolista kompletterad med en ruta där datum för avhämtning kan noteras samt 

ett V om priset hämtas på Vasaboden. Det indikerar samtidigt att priset 
avhämtats. 

b. Bilderna på priserna. 
c. Kopia på denna rutin. 
d. Pärmen förvaras inlåst i ett av prisskåpen. (Den hanteras f.n. av Carina och 

Bosse) 
 


