Funktionärslista
Träningstävling och KM 1 oktober 2017
Funktionärssamling klockan 08:00
Parkering börjar 07:30
Speaker/Domare
Tidtagare

Klass 1-6
Träningstävling
A:clear round

Klass 7-14
KM tävlingsklass
A0:A0

Margareta Wetterberg
Rikard Persson

Banbyggare

Tony Jacobsson

Fanny Nilsson

Sjukvårdare

Eva Högström

Kalindi Jarvén

Banchef
Samordna funktionärerna på banan och framridningen

Jonas Kjernald

[Elicia Westberg]

Funktionärsansvarig
Samlar funktionärerna, svarar på frågor och så vidare

Matilda Hoffstedt

Parkering
OBS Behöver vara på plats redan kl. 07:30

[Vilma AnderssonRannikko]

[Ellen Bengtsson]

Parkering
OBS Behöver vara på plats redan kl. 07:30

Fredrik Lothigius

-

Insläpp/Utsläpp framridning ponny utomhus
Hålla koll på vem som ska in/ut om det är häst/ponny,
skicka vidare till ridhuset

Elin Fagerlund

Karin Johansson
Ahlqvist

Insläpp/utsläpp framridning - ponny
Hålla koll på vem som ska in på framhoppningen

Rickard Sjöberg/
Ella Larsson

Lotta Fred

Insläpp/utsläpp framridning - häst
Hålla koll på vem som ska in på framhoppningen

[Louisa Kjernald]

Matilda Eek

Hindervakt framridning - ponny
höja hinder, kratta, mocka mm. Framridningen

Lisa Fredén

Anna Jonsson

Hindervakt framridning – häst
höja hinder, kratta, mocka mm. Framridningen

Madelene Svahn

Petra Dahl

Banpersonal - Insläpp till tävlingsbanan
Stå inne i ridhuset och öppna och stänga

[Linnéa Gren]

[Emma Hellqvist]

Banpersonal - Hinder
Kratta och lägga upp om någon river

Nils Diehm

[Louisa Kjernald ]

Banpersonal - Hinder
Kratta och lägga upp om någon river

Hsin-Ya Palm

[Sigrid Modig]

Klass 1-6
Träningstävling
A:clear round

Klass 7-14
KM tävlingsklass
A0:A0

Banpersonal - Hinder
Kratta och lägga upp om någon river

Kim Grundström

Annika Persson

Banpersonal - Hinder
Kratta och lägga upp om någon river

Martin Andersson

[Alva Milton]

Banpersonal – flaggare
flagga vid start och målgång

Mats eller Martina
Engwall

[Tilde Rydberg]

Prisutdelare
Plocka fram priser från sekretariatet och sätta på pris
rosetter vid felfri runda och prisutdelning i tävlingsklasser

Gabriella
Pettersson

Gabriella
Pettersson

Trivselansvarig och ”loppisbordsskötare”
Hålla koll på toaletter, papperskorgar och loppisbord

Åsa Borg

[Elsa Nord]

Caféansvariga

Marianne Lindgren Johansson och
Ulrica Andersson

Cafeterian

Annelie Järnehäll

[Tilda Wixtröm]

Sekretariatsansvarig

Josefine
Bengtsson

Josefine
Bengtsson

Funktionärssamling klockan 08:00
Parkering börjar 07:30

Sekretariat

Anna Ström

OBS! Alla funktionärer hjälper till att bygga om banan mellan clear-roundklassen och KM-tävlingen.
Tävlingskommittén är arrangörer av den här tävlingen, med god hjälp av café- och
anläggningskommittén. Vi har tillsammans arbetat med alla förberedelser och all planering. Vi
tycker att vi har världens bästa klubb och att tävlingsdagar som den här är fantastiskt roliga.
För att vi ska klara att ordna många tävlingar varje år behöver vi din hjälp med några saker
när tävlingen är slut:
Innan tävlingsklassens prisutdelning:
 Bär in alla tävlingshinder
Innan du åker hem:
 Var med och bär in alla hinder från framhoppningsbanan
 Hjälp till att samla in avspärrningssnören och ställ in alla hinderstöd som använts till
detta.
 Ta in skyltar och ställ annan utrustning i ordning
 Töm alla sopsäckar och sätt i nya
 Mocka ridhuset, ridbanan och gångvägar, samt töm skottkärror med gödsel
 Snygga upp toaletterna och se till att hjälpa cafékommittén att städa köket.
Om vi alla hjälps åt, är vi klara på mindre än en halvtimme! 
Tack för all hjälp vi får att genomföra den här tävlingsdagen.

