
Funktionärslista vid klubbtävling med klubbmästerskap i 
dressyr 6 juni 2012

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

Sekretariat Karin Lindström, ansvarig
Linnea Thyni

Ansvarar för startanmälningar, betalningar, räknar 
protokoll, för resultatlistor

Domare Klass 1 
Jenny Lindström, Sofia Englund 
Klass 2-3

Domarsekreterare Klass 1

Klass 2

Klass 3

Skriver dressyrprotokoll åt dressyrdomaren

Fik/grill Ansvarig: Lotta Saxin
Kl 9-11

Kl 11-13

Kl 13-15 ca

Grill

Övergripande ansvar över fik/grill

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

Klass 2

Klass 3

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

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



Speaker Presenterar tävlingsekipagen. Redovisar aktuell 
ställning och resultat. Information till publik. Sköter 
musikanläggningen.

Bakning

Springare  Klass 1

Klass 2

Klass 3

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.

Framridning Tävlingsledningen har uppsikt över 
framridning tillsammans med in- 
och utsläppsfunktionärer.

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

Inköpsansvarig Karin Lindström
Paulina Pelli

Funktionärslistan kan komma att kompletteras. 

Kan man inte utföra tilldelad uppgift måste man ordna med ersättare. Alla byten/ändringar 
måste meddelas sekretariatet på tävlingsdagen, innan tävlingarna startar. Det är viktigt att det 
finns funktionärer på alla platser! Vi är många som hjälps åt, så arbetsbördan blir inte så tung! 


