
Arbetsuppgifter lördag 10 juli
Arbetsuppgift  8-15

Tävlingsledare  Michaela

Domare  Martina

Dom.sekreterare  Camilla

Tidtagare Sofie

Online/dator Rebecka

Parkering Tove 

Sekretariat  Catharina

Framhoppning  Weronica

Insläpp Elina

Banbyggare  Hanna

Banansvarig  Isa

Banpersonal  Linus

Banpersonal

Banpersonal Veronica K

Banpersonal  Nils?

Sjukvårdare  Mariette

Sladda banan/Banpersonal Stefan

Utsläpp  Miina

Fik Eva  



 

Parkeringsvakt

•Vara på plats minst 1,5 innan första start
•Hämtar väst/t-shirt i klubbrummet
•Kör fram skottskärror och greppar
•Töm skottkärrorna ibland
•Kan lämna parkeringen när de flesta kommit eller läget är under kontroll
•Se till att alla parkerar enligt anvisningar

 

Sekretariat

•Hämtar aktuella startlistor i domartornet
•Ansvarar för att startlistor, resultat mm finns på anslagstavlan
•Kollar vaccination
•Tar emot ändringar
•Tar betalt för vet besiktning (regional tävling)
•Lämna ut priser och rosetter
•Städa sekretariatet
•Tömma alla papperskorgar när dagen är slut

 

Veterinärassistent

•Prickar av alla som besiktigar
•Kolla alla nummerlappar
•Viktigt att du är noga

 

Framhoppning

•Ser till att rätt ekipage är på framhoppning
•Flyttar hindren efter behov
•Mocka framhoppningen

•Städa toaletterna när dagen är slut

 

Insläpp

•Rätt ekipage går in
•Meddelar domartornet om det är någon ändring
•Två ekipage på banan (ej i omhoppning) undantag två faser.



•Ta bort avspärrning på framsidan
•Ställa in alla skyltar i ridhuset

 

Banansvarig

•Delar ut arbetsuppgifter samt tydligt instruerar varje funktionär så den vet vad 
den ska göra
•Ser till att inflaggare finnns
•Ser till att alla får fika/lunch rast

 

 

Banpersonal

•Höjer hinder
•Lägger upp bommar
•Krattar
•Hjälper till vid banombyggnad
•Raster enligt anvisning frän banansvarig
•Mocka ridbanan och framridningen samt lägger upp alla bommar efter 
tävlingsdagen
•Ställa in hindermaterial i förrådet
•Mockar på parkeringen samt tömmer och ställer i skottkärrorna i ridhuset 
innan du åker hem.

 

 

Inflaggare

•Höjer flaggan vid signal
•Sänker flaggan när ekipaget passar startlinjen.

 

 

Tävlingsledare

•Ansvarar för funktionärer
•Fika till parkeringsvakter/funktionärer
•Problemlösare

 

Domarsekreterare

•Fyller i protokoll enligt anvisning från domare
•Hjälper till vid prisutdelningar

 



Tidtagare

•Tar tid
•Städa domartornet

 

 

Dator/online

•Fyller i resultat i datorn
•Städa domartornet

 

Fiket

•Behöver vara igång en timme innan tävlingen startar
•Smörgåsar, kaffe etc bereds i Klubbrummet
•Tar ner allt till fikastugan
•Städa fikastugan samt klubbrum när dagen är slut

 

Utsläppet

•Öppnar för ekipage som ska lämna banan
•Plockar upp ev skräp när dagen är slut
•Hjälper till vid ev ombyggnad till dagen efter

 

Sjukvårdare

•Ska finnas tillgänglig vid behov

 

 


