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Policy för prisutdelning i Svenska
Volleybollförbundet
För att vässa organisationen kring prisutdelningar där Svenska Volleybollförbundet är arrangör finns här
specificerat i detalj hur man steg-för-steg bär sig åt vid olika arrangemang. Tanken är att detta är en
vägledning samtidigt som det är ett krav att utdelningen går till på sättet som är beskrivet. Vill en lokal
arrangör göra någonting mer ska man kontakta Svenska Volleybollförbundet för att få detta godkänt.

Arrangemang
Bifogat finns detaljerat utdelningsförfarande gällande prisutdelning för:
 Grand Prix
 SM i volleyboll och beachvolley
 Mikasa Challenge
 Tävlingar i kidsvolley
För internationella tävlingar i Sverige hänvisas till dokument från Europeiska eller Internationella
Volleybollförbundet.

Individuella priser
Årets spelare i volleyboll samt övriga kategorier utses av en av Svensk volleyboll utsedd jury som fått
sina nomineringar av tränarna i respektive elitserie. Kategorierna är Årets spelare, Årets anfallare, Årets
passare, Årets libero samt Årets genombrott.
Priserna delas ut i samband med SM-slutspelet direkt efter grundserien är avslutad. Skulle personen ha
spelat klart kan man dela ut priset i samband med en landskamp eller annat arrangemang som personen
är med på eller bor i närheten av.
Senast två veckor efter grundserien är avslutad skall pristagarna vara utsedda och dessa presenteras på
Svensk volleybolls hemsida.
Årets spelare i beachvolley utses av en av Svensk volleyboll utsedd jury. Utöver Årets spelare finns
också en kategori som heter Årets genombrott. Pristagarna offentliggörs på Svenska
Volleybollförbundets webbplats.
Elitmärket delas ut i samband med landskamp eller annat lämpligt tävlingstillfälle.

Årsmötet
Förtjänsttecken delas ut vid Svenska Volleybollförbundets årsmöte varje år. Generalsekreteraren är
ansvarig tillsammans med ordförande som utdelare.

Representation
Vid nämnda tävlingar skall Svenska Volleybollförbundet representeras av Förbundsstyrelsens
ordförande eller dennes ersättare.
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Grand Prix volleyboll seniorer
Tid
Prisutdelning sker i direkt anslutning till herrfinalen. Senast 5 minuter efter matchslut skall lagen vara
beredda på uppställning. Damlagen skall ges medalj och pokal först. Start med tredjepris och sist
vinnaren.
Klädsel
Lag som spelat tidigare får byta om till träningsoverall så länge som samtliga spelare har samma klädsel.
Lagen
Samtliga spelare för lagen skall delta i prisutdelningen. Huvudtränaren för vinnarlagen skall också
medverka i prisutdelningen.
Placering
Lagen ställer sig vända mot läktaren längs med sidlinjen. Herrar på vänster sida nätet med vinnarlaget
närmast nät och 2:orna efter det samt 3:orna ut mot baslinjen – alla ska få plats innan baslinjen, viktigt
att stå snett ////// så alla får plats. Lagkaptenen för respektive lag placeras närmast nätet (bredvid sina
lagkamrater). Se skissen längst ner.
Samma gäller för damerna fast på höger sida nätet.
Spelarna skall stå kvar under hela prisutdelningen.
Prisutdelare
Prisutdelare är ordförande i Svenska Volleybollförbundet eller dennes ersättare. Assisteras av
Generalsekreteraren eller dennes ersättare. Även en person med lokal förankring kan nyttjas. Minst två
personer måste medverka.
Priser
Samma saker gäller damer och herrar. Priser delas ut till tre lag med pokal samt priser till spelarna.
Vinnarna får ett vandringspris samt en prischeck som justeras varje år. Vinnarna ska dessutom föräras
med blommor. Vidare skall pris ges till bästa poängplockare för respektive kön samt ett Fair Play pris
som avslutar prisutdelningen.
Prisbord
Prisbordet med priser skall finnas på plats inför finalerna på ett synligt ställe för publiken.

Prisbord
Läktare
__________________________________________________________________________
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SM-final volleyboll seniorer
Tid
Prisutdelning sker i direkt anslutning till matchen. Senast 5 minuter efter matchslut skall lagen vara
beredda på uppställning. Börja med silvermedaljerna och avsluta med vinnarna. Speaker ska se till att
lagen är på plats tillsammans med lokal arrangör.
Klädsel
Båda lag skall ställa upp med aktuella matchtröjor. Man får ha overallbyxor om samtliga i laget har det.
Lagen
Samtliga spelare för lagen skall delta i prisutdelningen. Alla personer som under matchen satt på bänken
skall delta i prisutdelning för sitt lag.
Placering
Lagen ställer sig vända mot läktaren längs med sidlinjen. Lagen står på den sida nätet där matchen
avslutades. Lagkaptenen för respektive lag placeras närmast nätet. Spelarna och ledarna skall stå kvar
under hela prisutdelningen.
Prisutdelare
Prisutdelare är ordförande i Svenska Volleybollförbundet eller dennes ersättare. Assisteras av personer
från den lokala arrangören, minst en person måste finnas tillgänglig. Även en person med lokal
förankring kan nyttjas för själva utdelningen.
Priser
Samma saker gäller damer och herrar. Båda lagen får en pokal samt priser till samtliga spelare.
Vinnarna får även ett vandringspris. Vinnande spelare och ledare ska dessutom föräras med blommor.
Svensk volleyboll är ansvarig för att priser finns på plats men lokal arrangör ansvarar för inköp av
blommor.
Prisbord
Prisbordet med priser skall finnas på plats inför finalen på ett synligt ställe för publiken. Lokal arrangör
ansvarar för att bordet finns på plats.
Finalmatcher
Allting som står ovan måste finnas tillgängligt från match 3 i finalserien om det står 2-0 i matcher till
endera lag. Inköpta blommor kan nyttjas till domare, matchens spelare, ledare eller andra aktiviteter.
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SM final beachvolley seniorer
Tid
Prisutdelning sker i direkt anslutning till sista finalmatchen. Senast 5 minuter efter matchslut skall lagen
vara beredda på uppställning. Börja med tredjepris och avsluta med vinnarna. Speaker ska se till att
lagen är på plats tillsammans med lokal arrangör.
Klädsel
Båda lag skall ställa upp med aktuella matchkläder.
Lagen
Samtliga spelare för lagen skall delta i prisutdelningen.
Placering
En prispall skall ställas på lämpligt ställe med tre steg. Spelarna skall stå kvar under hela
prisutdelningen.
Prisutdelare
Prisutdelare är ordförande i Svenska Volleybollförbundet eller dennes ersättare. Assisteras av personer
från den lokala arrangören, minst en person måste finnas tillgänglig. Även en person med lokal
förankring kan nyttjas för själva utdelningen.
Priser
Samma saker gäller damer och herrar. Båda lag får en pokal samt priser till båda spelarna. Vinnarna ska
dessutom föräras med blommor och champagne (eller motsvarande bubbeldricka). Priser delas
avslutningsvis ut till vinnaren av poängligan, serveligan, blockligan samt anfallsligan i båda könen.
Svensk volleyboll är ansvarig för att priser finns på plats men lokal arrangör ansvarar för inköp av
blommor likväl som övrigt till prisbordet.
Prisbord
Prisbordet med priser skall helst finnas på plats inför finalen på ett synligt ställe för publiken. Lokal
arrangör ansvarar för att bordet finns på plats.
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SM för ungdomar, U21, U19 och U17, volleyboll
Tid
Prisutdelning sker i direkt anslutning till finalerna. Inom 5 minuter efter matchslut skall samtliga
inblandade vara beredda och ceremonin ska vara påbörjad.
Lagen ropas in från läktaren eller motsvarande. Först bronslagen, därefter silverlagen och till sist
guldlagen. Innebär att killar och tjejer tas växelvis.
Klädsel
Helst ska lagen vara enhetligt klädda. Finallagen med matchställ och övriga pristagare med
klubbjacka/overall.
Lagen
Samtliga spelare för lagen skall delta i prisutdelningen. Tränarna ska också medverka i prisutdelning.
Placering
Lagen ställer sig vända mot läktaren längs med sidlinjen. Flickor på vänster sida (sett från läktaren) om
mittlinjen i hallen med vinnarlaget närmast mitten, följt av tvåorna och med treorna närmast kortsidan
av hallen. Lagen tar så lite utrymme som möjligt, viktigt att stå snett////// så alla får plats. Lagkaptenen
för respektive lag placeras närmast mitten (bredvid sina lagkamrater). Samma gäller för pojkarna fast på
höger sida.
Spelarna ska stå kvar under hela prisutdelningen. Tips till arrangören att göra markeringar med tejp på
golvet för att lagen lättare ska veta var de ska vara placerade.
Prisutdelare
Prisutdelare är representant för Svenska Volleybollförbundet eller dennes ersättare. Helst ska det vara
två förbundsrepresentanter för att prisutdelningen ska bli effektivare. Assisteras av representant från den
lokala arrangören.
Priser
Priser delas ut till tre lag per tävlingsklass. Priserna beställs av SVBF och skickas av leverantören till
arrangören i god tid innan tävlingarna. All Star Team, sju spelare per kön tas ut och premieras med en tshirt.
Prisbord
Prisbordet med priser skall finnas på plats inför finalerna på ett synligt ställe för publiken.
Fotografering
Lokalarrangören ansvarar för att ta lagbilder av samtliga pristagare inklusive bildtext (namn på
deltagarna).
Information
Arrangören informerar vid samling innan tävlingsstart om prisutdelningens genomförande och hur All
Star Team tas ut.
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SM för ungdomar, beachvolley och Mikasa Challenge, U21-U17
Tid
Prisutdelning sker i direkt anslutning till finalerna. Inom 5 minuter efter matchslut skall samtliga
inblandade vara beredda och ceremonin ska vara påbörjad.
Lagen ropas in från läktaren eller motsvarande. Först bronslagen, därefter silverlagen och till sist
guldlagen, klass för klass.
Beroende på förutsättningar kan det vara samlad prisutdelning eller varje tävlingsklass för sig.
Klädsel
Helst ska lagen vara enhetligt klädda. Finallagen med matchställ och övriga pristagare med
klubbjacka/overall eller med annan enhetlig klädsel.
Lagen
Spelarna för lagen skall delta i prisutdelningen.
Placering
Lagen ställer sig vända mot sekretariatet alternativt läktaren med vinnaren i mitten, tvåorna till
höger/vänster och med treorna på den andra sidan om ettorna.
Spelarna ska stå kvar under hela prisutdelningen.
Prisutdelare
Prisutdelare är representant för Svenska Volleybollförbundet eller dennes ersättare. Assisteras av
representant från den lokala arrangören.
Priser
Priser i form av lagpokal delas ut till de tre bäst placerade lagen Bästa spelare i finallagen utses och
delas ut. Priserna ska skickas till arrangören i god tid innan tävlingarna.
Prisbord
Prisbordet med priser ska upp inför prisceremonin.
Fotografering
Lokalarrangören ansvarar för att ta bilder av samtliga pristagare, där varje tävlingsklass står
tillsammans, inklusive bildtext (namn på deltagarna).
Information
Arrangören informerar vid samling innan tävlingsstart om prisutdelningens genomförande och hur bästa
spelare i finallagen utses.
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Ungdomens-GP och DistriktsSlaget, volleyboll
Tid
Prisutdelning sker i direkt anslutning till finalerna för Grand Prix. Direkt efter att sista bollen i den
första seniorfinalen är slut ska lagen vara klara för att marschera in på banan. Minst 5 minuter innan
dess ska lagen vara samlade på anvisad plats. Ceremonin påbörjas omgående.
Klädsel
Helst ska lagen vara enhetligt klädda. Gärna med klubbjacka/overall.
Lagen
Samtliga spelare för lagen skall delta i prisutdelningen.
Placering
Speaker annonserar prisutdelningen och lagen marscherar in på led. Lagen är uppställda så att treorna i
flickklassen går först följt av tvåor och segrarna. Lagkaptenen för flicklagen går sist i sitt lag. Därefter
kommer pojklagen med omvänd ordning och lagkapten först. Tränarnas priser delas ut till lagkaptenen
och således deltar ledarna inte vid prisutdelningen.
Lagen ställer sig vända mot läktaren längs med sidlinjen. Flickor på höger sida (sett från läktaren).
Lagen tar så lite utrymme som möjligt, viktigt att stå snett////// så alla får plats.
Spelarna ska stå kvar under hela prisutdelningen. Tips till arrangören att göra markeringar med tejp på
golvet för att lagen lättare ska veta var de ska vara placerade.
Först DistriktsSlaget och efter att lagen marscherat ut är det dags för Ungdomens-GP som gör på samma
sätt.
Prisutdelare
Prisutdelare är representant för Svenska Volleybollförbundet eller dennes ersättare. Helst ska det vara
två förbundsrepresentanter för att prisutdelningen ska bli effektivare. Assisteras av representant från den
lokala arrangören.
Priser
Priser delas ut till tre lag. Priserna, max 15, ska av Svensk volleyboll skickas till arrangören i god tid
innan tävlingarna. All Star Team, sju spelare per kön, tas ut och premieras med en t-shirt.
Prisbord
Prisbordet med priser skall finnas på plats inför finalerna på ett synligt ställe för publiken.
Fotografering
Lokalarrangören ansvarar för att ta lagbilder av samtliga pristagare inklusive bildtext (namn på
deltagarna).
Information
Arrangören informerar vid samling innan tävlingsstart om prisutdelningens genomförande och hur All
Star Team tas ut.
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Mikasa Challenge
Tid
Prisutdelning sker i direkt anslutning till finalerna. Inom 5 minuter efter matchslut skall samtliga
inblandade vara beredda och ceremonin ska vara påbörjad.
Lagen samlas på lämpligt ställe i hallen och speaker annonserar att det är dags för prisutdelning. Varje
tävlingsklass och tävlingsnivå samt A- respektive B-slutspel tas var för sig.
Spelet i andra tävlingsklasser på andra banor spelar vidare även under prisutdelningen.
Klädsel
Helst ska lagen vara enhetligt klädda.
Lagen
Samtliga spelare för lagen deltar i prisutdelningen. Tränarna medverkar även de vid prisutdelningen.
Placering
Lagen ställer sig vända mot sekretariatet med vinnaren i mitten, tvåorna till höger/vänster och med
treorna på den andra sidan om ettorna.
Prisutdelare
Prisutdelningen genomförs av hallsekretariatet, gärna tillsammans med representant för Svenska
Volleybollförbundet. Helst ska det vara två utdelare för att prisutdelningen ska bli effektivare.
Priser
De tre bäst placerade lagen i A-slutspel får medalj. Segrarna i B-slutspel vinner pris.
Fair Play pris
En förening kan utses till vinnare av Fair Play. Vinsten innebär att föreningen omnämns på hemsidan.
Fotografering
Lokalarrangören ansvarar för att ta lagbilder av samtliga pristagare inklusive bildtext (namn på
deltagarna).
Information
På hemsidan och via programboken informeras om hur prisutdelningarna går till.
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Prisutdelningen vid tävlingar i kidsvolley

Lagen sitter på golvet i led. Rekommendationen är att inte rangordna lagen när de sitter på
golvet. Speakern ropar upp lagen i turordning med lägst placerade laget först.
Speakern nämner inte vilka placeringar som lagen tagit. Lagen går fram och tar sig upp på
prispallens uppstigningsdel (exempelvis en plintsektion).
En spelare i taget kliver upp på den högsta nivån (exempelvis två plintsektioner) och får där
medaljen. Spelaren kliver ner och nästa spelare kliver upp. Laget går därefter tillbaka och
sätter sig på golvet.
Efter att spelarna fått sina priser är det dags att ”sprätta kuvertet” och dela ut Fair play priset.
Arrangörens eventuella egna priser delas ut innan Fair play priset som alltid avslutar
tävlingarna.
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