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Riktlinjer för priset Kungsbackas 
mästare 
Ett pris som uppmärksammar mästare med 
anknytning till Kungsbacka  
 

Bakgrund 
Priset Kungsbackas mästare uppmärksammar idrottsutövare som vunnit ett mästerskap, individuellt eller i 
lag och som tävlar i en Kungsbackaförening. Priset har sin bakgrund i priset Kungsbackas tenntallrik som 
instiftades redan 1975 och delas årligen ut av kommunfullmäktige. 

Allmänna bestämmelser 
1. Berättigad att erhålla priset Kungsbackas mästare är antingen: 

a. medlem i Kungsbackaförening  
b. bosatt i Kungsbacka kommun, men tävlande för förening utanför Kungsbacka 

och har som enskild eller genom lag erövrat ett svenskt mästerskap eller nått en ännu större framgång. 
2. Priset utdelas endast en gång till en och samma person. 
3. Det åligger föreningarna att meddela nämnden för Kultur & Fritid om medlem som är berättigad till priset. 
4. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar från föreningarna utse pristagare. 
5. Utdelning av priset sker årligen under nämnden för Kultur & Fritids prisceremoni och verkställs av 

nämnden för Kultur & Fritids ordförande samt kommunfullmäktiges ordförande. 

Bedömningsvillkor 
Med mästerskap eller större framgång räknas: 

- Officiellt Mästerskap för till Riksidrottsförbundet (RF) anslutna organisationer sanktionerade av RF 
- Svensk Skolmästare 
- Svensk Juniormästare 
- Svensk Mästare 
- Nordisk Mästare 
- Europamästare 
- Världsmästare 
- OS mästare 

Med vinst som avser innevarande år 
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Med Svenska mästerskap avses Riksidrottsförbundets, RF, mästerskapstävlingar. Det vill säga tävlingen ska 
vara sanktionerad som mästerskapstävling av RF och det ska vara RF:s plaketter som delats ut. 

Nomineringsprocess 
Föreningar som har medlemmar eller personer som är berättigade till utmärkelsen lämnar in nomineringar 
under den av Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Ansökan ska innehålla namn, adress, telefon, 
födelsedatum, plats, datum, idrott och eventuell klassindelning. 

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas priset. 

Övriga villkor 
Gåvan pristagarna får ska utformas lokalt till exempel av lokala konstnärer från Kungsbacka eller Halland. 
Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att årligen ta fram lämplig gåva att dela ut till pristagarna. 

Priset delas ut på uppdrag av kommunfullmäktige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutad av: Kommunfullmäktige 2021-09-07 § 115, Dnr KS 2021-00279 

Gäller från: 2021-09-07 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 
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