
	  

Att	  vara	  funktionär	  
Instruktioner	  för	  funktionärer	  vid	  tävling.	  

Vad	  som	  förväntas	  av	  dig	  och	  hur	  det	  ska	  utföras.	  
	  
	  

Allmänna	  säkerhetsregler	  
	  

Inga	  barnvagnar	  får	  vistas	  i	  stall	  eller	  i	  närheten	  av	  hästar.	  Håll	  uppsikt	  över	  små	  barn	  och	  hundar,	  så	  att	  de	  
inte	  blir	  trampade	  eller	  sparkade.	  Hästen	  är	  ett	  flyktdjur	  och	  kan	  reagera	  irrationellt.	  En	  häst	  kan	  t.ex.	  inte	  
avgöra	  vad	  som	  är	  farligast	  av	  en	  bil	  som	  kommer	  i	  hög	  fart	  eller	  en	  plastpåse	  som	  prasslar.	  Hästens	  synfält	  
är	  begränsat	  och	  kan	  inte	  se	  om	  du	  dyker	  upp	  direkt	  bakom	  den.	  Var	  försiktig	  då	  du	  ska	  passera	  en	  häst.	  

	  
	  	  
	  
Tävlingsledare	  
Som	  tävlingsledare	  har	  du	  övergripande	  ansvar	  för	  tävlingen.	  
	  
Parkeringsvakt	  
Som	  parkeringsvakt	  ska	  du	  hjälpa	  till	  med	  att	  anvisa	  parkeringsplatser	  och	  se	  till	  att	  parkering	  sker	  på	  så	  bra	  
sätt	  som	  möjligt,	  för	  att	  maximera	  antalet	  fordon	  på	  parkeringsplatsen.	  I	  vissa	  fall	  även	  dela	  ut	  information	  
och	  leda	  besökarna	  rätt	  på	  anläggningen	  och	  kontrollera	  hästens	  vaccinationsintyg.	  Ordna	  med	  skyltar	  och	  
vägvisning	  till	  anläggningen.	  Efter	  tävling,	  städa	  parkering	  och	  ställa	  tillbaka	  eventuella	  koner	  m.m.	  
	  
Personal	  i	  Sekretariatet	  
Som	  personal	  i	  sekretariatet	  finns	  alltid	  en	  sekretariatansvarig	  samt	  en	  eller	  fler	  medhjälpare.	  I	  sekretariatet	  
tar	  man	  emot	  de	  tävlande,	  efteranmälningar,	  betalningar,	  resultat,	  uppdaterar	  startlista,	  har	  hand	  om	  
protokoll	  med	  mera.	  
	  
In	  &	  Utsläpp	  
Som	  ansvarig	  för	  in	  och	  utsläpp	  ska	  du	  öppna	  och	  stänga	  dörren	  till	  tävlingsbanan.	  När	  du	  står	  vid	  in-‐	  och	  
utsläppet	  ska	  du	  försöka	  höra	  speakern,	  så	  att	  du	  släpper	  in	  och	  ut	  ryttare	  på	  rätt	  tidpunkter.	  Ekipage	  som	  
är	  på	  väg	  in,	  ska	  alltid	  gå	  före	  ekipage	  som	  är	  på	  väg	  ut.	  Se	  till	  att	  hästarna	  håller	  avståndet.	  
Vid	  vissa	  tävlingar	  ska	  även	  rosett	  och	  godis	  delas	  ut	  till	  ekipage	  på	  väg	  ut.	  
	  
Ledare	  
Som	  ledare	  ska	  du	  hjälpa	  ekipagen	  fram	  och	  tillbaka	  mellan	  framridningen	  och	  tävlingsbanan.	  Du	  ska	  också	  
hjälpa	  ryttaren	  upp	  i	  sadeln	  och	  se	  till	  att	  det	  sker	  på	  rätt	  sätt.	  	  
	  
Kafeteria	  
Kafeterian	  sköts	  av	  USS	  eller	  stallvärdinna.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

Hopptävling	  
	  
	  
Banbyggare	  	  
Banbyggaren	  är	  en	  auktoriserad	  person	  som	  ritar	  banan.	  
	  
Banansvarig	  	  
Som	  banansvarig	  ansvarar	  du	  för	  banans	  skick,	  dvs.	  att	  underlaget	  är	  så	  bra	  som	  möjligt	  och	  inte	  ojämnt	  
harvat.	  Innan	  respektive	  klass	  ska	  du	  gå	  banan	  med	  banpersonalen	  och	  ange	  var	  de	  ska	  stå	  på	  banan.	  Du	  
ska	  kontrollera	  höjd	  och	  placering	  av	  hinder	  enligt	  banbyggarens	  skiss.	  Du	  ansvarar	  även	  för	  
banpersonalen.	  
	  
Banpersonal	  	  
Som	  banpersonal	  ska	  du	  hjälpa	  till	  nere	  på	  banan	  under	  tävlingen.	  Det	  innebär	  att	  höja	  och	  sänka	  hinder	  
mellan	  klasser	  och	  plocka	  upp	  rivna	  hinder.	  Som	  banpersonal	  ska	  du	  ha	  gått	  igenom	  banan	  innan	  start	  
tillsammans	  med	  banansvarig,	  så	  att	  du	  står	  på	  lämpligt	  ställe	  och	  kan	  förutse	  var	  ryttare	  kommer	  att	  rida.	  
På	  banan	  behöver	  du	  ha	  full	  uppmärksamhet	  på	  ryttare	  inne	  på	  banan.	  (inte	  prata	  med	  de	  andra	  på	  banan,	  
kolla	  mobilen	  m.m.)	  Om	  någon	  ramlat	  av,	  kontrollera	  läget	  med	  ryttaren	  i	  första	  hand,	  fånga	  in	  den	  lösa	  
hästen	  i	  andra	  hand.	  	  
	  
Flaggare	  	  
Flaggaren	  ingår	  i	  banpersonalen.	  Vid	  hoppning	  krävs	  att	  en	  person	  nere	  på	  banan	  håller	  flagg	  som	  ger	  
indikation	  till	  tidtagaren	  då	  ryttaren	  passerar	  start	  och	  mållinje.	  Viktigt	  är	  att	  stå	  på	  samma	  ställe	  inför	  varje	  
ryttare.	  Ett	  bra	  knep	  är	  att	  sätta	  ena	  foten	  mot	  en	  kon	  eller	  hinderstöd.	  Obs!	  När	  domaren	  ropar	  ut	  
“varsågod	  och	  rid”	  alternativt	  visslar	  i	  visselpipa	  som	  startsignal	  ska	  flaggan	  höjas.	  Om	  ryttaren	  inte	  hörde	  
startsignalen	  kan	  denne	  då	  se	  detta	  på	  flaggan.	  När	  ryttarens	  sadelgjord	  passerar	  startlinjen	  sänks	  flaggan	  
ner,	  bestämt,	  men	  inte	  så	  att	  det	  skrämmer	  hästen.	  När	  ryttaren	  är	  på	  väg	  mot	  mållinjen	  ska	  flaggan	  
återigen	  höjas	  för	  att	  dras	  ner	  när	  sadelgjorden	  passerar	  mållinjen.	  I	  de	  fall	  omhoppning	  sker	  direkt,	  ska	  
flaggan	  åter	  höjas	  inför	  den	  sista	  mållinjen	  och	  dras	  ner	  precis	  som	  tidigare.	  
	  
Framridning	  
Som	  personal	  vid	  framridning	  ansvarar	  du	  för	  att	  höja	  och	  sänka	  hinder,	  plocka	  upp	  rivna	  hinder	  och	  se	  till	  
att	  det	  är	  rätt	  höjd	  utifrån	  tävlingsklassen.	  Se	  till	  att	  alla	  hinder	  hoppas	  från	  rätt	  håll,	  påpeka	  för	  ryttarna	  att	  
ropa	  t.ex.	  ”HOPPNING,	  KRYSS”	  när	  de	  planerar	  att	  hoppa.	  Se	  till	  att	  antalet	  hästar	  på	  banan	  inte	  
överskrider	  5	  ekipage	  samt	  att	  endast	  funktionärer	  är	  inne	  på	  banan.	  Endast	  ryttare	  till	  häst	  får	  befinna	  sig	  
på	  banan,	  ledande	  av	  häst	  inne	  på	  framridningen	  är	  inte	  tillåtet.	  Du	  ska	  ha	  startlistan	  för	  att	  hålla	  reda	  på	  
vilka	  som	  ska	  vara	  inne	  på	  framridning	  och	  inte.	  	  
Håll	  koll	  så	  att	  ingen	  missköter	  sig	  i	  hanteringen	  av	  hästen	  eller	  rider	  vårdslöst.	  	  
	  
	  
	  
I	  domartornet:	  
	  
Domare	  
Domaren	  är	  den	  som	  dömer	  klassen.	  
	  
Tidtagare	  
Tidtagaren/tidtagarna	  sitter	  tillsammans	  med	  domaren	  med	  tidtagarur.	  När	  flaggan	  nere	  på	  banan	  sänks,	  
startar	  du	  tiden.	  Vid	  målgång	  sänks	  flaggan	  igen	  och	  tiden	  ska	  då	  stoppas.	  	  
Vid	  omhoppning	  krävs	  två	  tidtagare	  för	  att	  hålla	  isär	  de	  två	  tiderna.	  
	  



	  
Speaker	  
Som	  speaker	  ska	  du	  prata	  i	  högtalarna	  och	  hålla	  alla	  på	  ridbanan	  och	  framridningen	  genom	  hela	  tävlingen	  
informerade	  om	  tävlingens	  gång.	  Hälsa	  alla	  välkomna	  till	  tävlingen	  och	  presentera	  domare	  och	  informera	  
om	  dagens	  klasser.	  Speakern	  ska	  kalla	  in	  ekipage	  till	  banan,	  presentera	  ryttare	  och	  häst,	  samt	  meddela	  
vilket	  ekipage	  som	  ska	  hålla	  sig	  beredd.	  Redovisa	  resultaten	  eftersom.	  Kalla	  in	  till	  prisutdelning.	  
	  
Sekreterare	  
Som	  sekreteraren	  ska	  du	  sitta	  tillsammans	  med	  domaren	  och	  hjälpa	  till	  med	  anteckningar	  och	  resultat.	  

	  
	  

Dressyrtävling	  
	  
Banansvarig	  	  
Som	  banansvarig	  ansvarar	  du	  för	  banans	  skick,	  dvs.	  att	  underlaget	  är	  så	  bra	  som	  möjligt	  och	  inte	  ojämnt	  
harvat.	  Se	  till	  att	  eventuella	  dressyrstaket	  ställs	  upp	  på	  rätt	  plats,	  bokstäver	  är	  korrekta	  och	  uppsatta.	  
	  
Framridning	  
Som	  personal	  vid	  framridning	  ansvarar	  du	  för	  att	  antalet	  ekipage	  på	  banan	  inte	  överskrider	  6	  st,	  samt	  att	  
endast	  funktionärer	  är	  inne	  på	  banan.	  Endast	  ryttare	  till	  häst	  får	  befinna	  sig	  på	  banan,	  ledande	  av	  häst	  inne	  
på	  framridningen	  är	  inte	  tillåtet.	  Du	  ska	  ha	  startlistan	  för	  att	  hålla	  reda	  på	  vilka	  som	  ska	  vara	  inne	  på	  
framridning	  och	  inte.	  	  
Håll	  koll	  så	  att	  ingen	  missköter	  sig	  i	  hanteringen	  av	  hästen	  eller	  rider	  vårdslöst.	  	  
	  
	  
	  
I	  domartornet:	  
	  
Domare	  
Domaren	  är	  den	  som	  dömer	  klassen.	  
	  
Speaker	  
Som	  speaker	  ska	  du	  prata	  i	  högtalarna	  och	  hålla	  alla	  på	  ridbanan	  och	  framridningen	  genom	  hela	  tävlingen	  
informerade	  om	  tävlingens	  gång.	  Hälsa	  alla	  välkomna	  till	  tävlingen	  och	  presentera	  domare	  och	  informera	  
om	  dagens	  klasser.	  Speakern	  ska	  kalla	  in	  ekipage	  till	  banan,	  presentera	  ryttare	  och	  häst,	  samt	  meddela	  
vilket	  ekipage	  som	  ska	  hålla	  sig	  beredd.	  Redovisa	  resultaten	  eftersom.	  Kalla	  in	  till	  prisutdelning.	  
	  
Protokollförare	  
Som	  protokollförare	  ska	  du	  sitta	  med	  domaren	  och	  skriva	  domarens	  betyg	  och	  kommentarer	  i	  protokollet.	  	  
	  
Räknare	  
Som	  räknare	  ska	  du	  räkna	  ihop	  poäng	  och	  procent	  från	  protokollen.	  Hålla	  resultatlistan	  uppdaterad.	  
Informera	  speakern	  och	  dela	  ut	  protokoll	  till	  ryttarna.	  


