Funktionärslista för klubbtävling med klubbmästerskap i
dressyr 1 maj 2014
Tävlingsledare

Karin Lindström

Övergripande ansvar för tävling och funktionärer.
Förbereder prisutdelning. Är behjälplig i
sekretariatet. TR-frågor. Förberedande
tävlingsadministration. Resultatredovisning.

Stallansvarig

Git-Marie Looi

Ansvarar för ordning och reda i stallet liksom
mottagning av externa ekipage.

Sekretariat

Karin Lindström, ansvarig
Liz Säfström
Anna Karlsson

Ansvarar för startanmälningar, betalningar, räknar
protokoll, för resultatlistor

Domare

Klass 1
Sofia Englund
Klass 2
Jenny Lindström
Klass 3
Sofia Englund eller alternativ

Domarsekreterare

Klass 1
Hanna Lassi/Anna Olsson

Skriver dressyrprotokoll åt dressyrdomaren

Klass 2
Ida-Maria Looi
Klass 3
Ulrika Olsson

Banbygge
(dressyrstaket)

Återkommer med info

Bygger fram dressyrstaketet.
Ser till att stallet är mockat innan hästarna tas in,
samt märker upp gästboxarna.

Funktionärsansvarig Ulrika Olsson

Ser till att funktionärerna är på rätt plats vid rätt
tidpunkt och visar vad de ska göra.

Fik/grill

Övergripande ansvar över fik/grill

Monica Juntti (ansvarig)
Elisabeth Pettersson (ansvarig)
Marie-Louise Björnström
Yasmina Björnström
Stefan Bergdahl

Grillning, försäljning, håller snyggt och städat på
serveringsplatsen
Om man tävlar i den klass man har uppdrag i, är
det beräknat att man hinner lösa av varandra.
Man kommer överens med de andra som har
uppgift i samma klass om hur man delar på
uppgiften.

In- och utsläpp

Klass 1
Elin Friman (första halvan)
Melinda Åström (första halvan)

Ansvarar för in- och utsläpp av ekipage från
tävlingsbanan. Mockar när det är möjligt med
hänsyn till pågående tävling.

Olivia Tullberg (andra halvan)
Clara Nyman (andra halvan)

Tillsyn över framridningen – att rätt ekipage finns
på dressyrbana/collekting ring.

Klass 2
Emma Hedlund
Hedda Oja
Klass 3
Ninni Mylly
Tea Bramberg

Speaker

Anna Karin Sandberg

Bakning

Många, många hoppas vi

Springare

Klass 1
Tuva Tavér (första halvan)
Ella Norberg (första halvan)
Lova Bergdahl (andra halvan)
Elvira Larsson (andra halvan)
Klass 2
Sofie Beckenäs
Elvira Larsson

Presenterar tävlingsekipagen. Redovisar aktuell
ställning och resultat. Information till publik.

Hämtar protokoll från domarbil. Sätter upp
resultatpinnar.
Om man tävlar i den klass man har uppdrag i, är
det beräknat att man hinner lösa av varandra.
Man kommer överens med de andra som har
uppgift i samma klass om hur man delar på
uppgiften.

Klass 3
Alice Viitikka
Elin Friman
Melinda Åström
Framridning

Funktionärsansvarig har uppsikt
över framridning tillsammans med
in- och utsläppsfunktionärer.

Inköpsansvarig

Elisabeth Pettersson, Monica
Juntti

Loppis

Ungdomssektionen

Sponsring

Cicki Andersson

Tillsyn och ordning under framridning. Rätt
ekipage på framridningen. Koll på collecting ring.

Funktionärslistan kan komma att kompletteras.
Eftersom vi är så många får alla inte en tilldelad plats. Däremot kan man hjälpas åt och dela
upp arbetet mellan er, men det måste ni själva komma överens om. Det är viktigt att det finns
funktionärer på alla platser!

