
 
PM för arrangörer av kommunala riksmästerskap 
 
 
Exempel på hur en förening kan lägga upp ett Riksmästerskap, i detta exempel redovisas Golf i 
Kristianstad 1992. 
 
Tidpunkten då frågan väcks i den lokala föreningen att arrangera ett RM bör vara ca 1,5 – 2 år innan 
tävlingstidpunkten. Härigenom får dels den lokala föreningen god tid på sig att starta upp 
arbetet/organisationen, dels KAF:s RM-kommitté en god framförhållning i sitt arbete med att få fram 
RM-arrangörer. 
 
Här nedan följer en kort beskrivning hur arbetet bedrevs i Kristianstad. 
 
Hösten 1990 bildades en kommitté bestående av representanter från föreningens styrelse, golfsektion 
samt annan kommunanställd golfexpertis med goda kopplingar till ortens golfklubbar, totalt 7 
personer. 
 
Kontakt togs underhand med kommunledning för att få deras godkännande dels till att vi ansökte om 
att få arrangera RM, dels till hur vi fick arbeta med arrangemangen under arbetstid dels eventuella 
kommunala bidrag.  
 
Efter att ha erhållit positivt svar på nämnda frågeställningar togs kontakt med några av Kristianstads 
golfklubbar och efter positivt svar även härifrån ansökte föreningen hösten 1990 om att få arrangera 
RM. Vid den här tidpunkten förelåg endast mycket översiktliga ekonomiska kalkyler. 
 
Våren 1991 erhöll föreningen besked om att vi tilldelats RM i Golf 1992. 
 
Juni 1991 vid RM i Sundsvall deltog föreningen med 3 spelare vilka alla satt med i vår egen 
organisationskommitté. Utöver golfspelet studerade de arrangemangen samt marknadsförde 1992 års 
RM i Kristianstad. 
 
Oktober 1991 vid KAF:s konferens i Skövde marknadsföring av RM i Kristianstad (bl a utdelning av 
flygblad). 
 
Vintern 1991/92 arbetet i kommittén intensifierades innebärande bl a  
* förhandlingar med golfklubbarna om greenfeeavgifter mm 
* kontakter med tilltänkta sponsorer (annonsplats i inbjudan) 
* beslut om spel på två banor med max 125 startande på varje  
* beställning av medaljer 
* ekonomisk kalkyl – startavgifter samt kommunalt bidrag skulle täcka    
   föreningens utgifter. Eventuella sponsorintäkter skulle utgöra föreningens 
   vinst 
 
* Förhandlingar med tilltänkta arrangörer om golffesten 
* utkast till inbjudan 
 
Våren 1992 
* annons i KAF:s tidning, KAF-Nytt 
* skrivelse till kommunstyrelsen ang bidrag mm samt formellt beslut härom 
   (var underhand förankrat innan vi sökte arrangemanget) 
* tryckning av inbjudan 



* utseende av tävlingskommittéer på respektive bana (ca 6 personer) 
* golftävling med efterföljande samkväm för våra sponsorer 
 
Maj/juni 1992 
Utskick av inbjudan till landets samtliga kommuner samt till de som hade hört av sig till oss personligen 
sedan vi började marknadsföra vårt RM. Inbjudan går också ut till KAF:s medlemsföreningar i samband 
med utskick av KAF-Nytt. 
 
Augusti 1992 anmälningstiden gick ut 6 augusti (ca 1 månad innan tävlingstiden) varefter respektive 
tävlingskommitté 
 
* ”lottade” spelordning 
* upprättade startlistor 
* utskick av startlistor 
* definitiv fördelning av arbetsuppgifterna inom kommittén 
* insamling av skänkta priser och fördelning av desamma på de olika klasserna 
* kontakt med lokalpressen för bevakning av arrangemanget 
 
10-11 september 1992, tävlingsdagarna 
* tävlingsledningen på plats tidigt med all tänkbar service åt tävlingsdeltagarna 
* utdelning av Kristianstads väska med diverse produkter från det  
   livsmedelsdominerande näringslivet i trakten 
* kompletterande information om extratävlingar, golffest mm 
* handikappkontroll 
* genomförande av tävlingen inkl extratävlingar i form av längsta drive,  
   närmast flagg mm 
* genomförande av ”golffest mellan tävlingsdagarna” 
* prisutdelning 
* resultatrapporter – presskontakter 
 
September 1992 
* prislistor – skickas till varje deltagande kommun/bolag 
* referat samt prislistor till KAF-Nytt 
* tackbrev till sponsorer m fl 
 
 
Oktober 1992 golftävling med samkväm för föreningens medlemmar som deltagit i arbetet med 
arrangerandet av RM. 
Ekonomisk slutrapport. 
 
Bilagor: 1. Tävlingsbestämmelser 
 2. Riktlinjer för riksmästerskap 
 3. RM – Viktigt att komma ihåg 
 4. Ansökan till KAF 
 5. Personalföreningens skrivelse till kommunen om bidrag mm 
 6. Inbjudan  
 7. Anmälningsblankett 
 8. Startlista 
 9. Resultatlista 


