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En bröllopsfestlig Toastmaster - förberedelser 
 
Som TM är du endast engagerad inför och under middagen och möjligtvis del av den efterföljande 
festen om det planeras ytterligare tal eller framträdanden. Din roll är i första hand att ansvara för att 
tal och framträdanden kommer i rätt antal, att de kommer i rätt ordning och att de inte blir för långa 
och därmed inkräktar negativt på måltiden. Du skall också introducera talarna och andra eventuella 
aktörer när det är deras tur samt läsa eventuellt inkomna telegram. Låt oss titta lite på hur du kan 
förbereda dig: 
 
Det är TM som bestämmer hur många tal och framträdanden som skall hållas/göras. Det    kan bli 
förödande för festen om för många framträdanden tillåts. Det är då bättre att förlägga vissa av dem 
till efter middagen, vid kaffet eller under ett avbrott i dansen. Den viktigaste talaren är traditionellt 
brudens far. Nästa i rangordningen är brudgummens far. Mödrarna kan också komma in om de t ex är 
ensamstående eller om de själva vill och känner för det. Därefter släkt och sist vänner. De talare som 
oftast kommer i fråga är brudens far som dels välkomsthälsar vid bordet och senare som första 
talare talar till brudparet. Därefter brudgummens far som också står för tacktalet om han har 
värdinnan till bordet, tärnor, prästen, bestman, eventuellt annan släkt och vänner. Tacktalet hålls som 
sagt av den person som har brudens mor till bordet, i allmänhet brudgummens far. Detta tacktal 
brukar då oftast kombineras med ett kortare inlägg till brudparet om brudgummens far inte talat 
tidigare. Du bör i god tid före festdagen kontakta brudparet/festarrangören för att få en gästlista. 
 
Kontakta brudens far och ta reda på hur länge han tänker tala och skriv ner all efterföljande 
information. Påtala gärna att det helst skall vara max 5 minuter. Tänk igenom hur du kan introducera 
brudens far och fråga honom gärna till råds. 
 

Kontakta därefter alla andra som kan tänkas tala, få det bekräftat och föreslå att de håller sig inom 
en kortare tidsram än brudens far. 2 – 3 minuter rymmer mycket! Intervjua dem och fråga om de har 
några önskemål för introduktionen! Fråga också lite om vad de tänker säga. Svaren skriver du ner och 
använder som underlag för dina introduktioner (dock utan att avslöja hela innehållet). Frågorna kan 
vara t ex: relationen till brudparet, hur länge de känt brudparet, eventuella speciella händelser som 
gäller deras vänskap med brudparet, något speciellt som du kan skoja om etc. Ironi och skämt är OK 
om du känner dem väl och vet att de tål det. 
 

Kontakta dem som är ansvariga för middagen (ev. köks- och serveringspersonalen) och diskutera hur 
talen lämpligast kan fördelas under middagen. De skall inte behöva stå i gången och vänta med 
kallnande mat medan det hålls tal! Sådan personal har ofta god erfarenhet av talplanering. 
Fördelningen blir också avhängig av antalet rätter. Försök att få in något eller några tal mellan 
rätterna när gästerna ändå inte äter. Om du känner till talarna eller innehållet väl, kan du med fördel 
placera någon rapp och rolig talare i början samt mot slutet. 
och lägga de lite allvarligare i mitten. 
 

Meddela servicepersonalen. När schemat är klart lämnar du ett skrivet ex. till just serveringspersonalen 
så att de är förberedda. Du lämnar också gärna en lista till respektive talare som då vet när han/hon 
skall tala. 
 


