Tävlingsledare:
• Har ett övergripande ansvar för tävlingen.
• Personen stämmer av med de olika funktionerna under dagen, så att allt och alla fungerar
optimalt. Har walkie talkie
• Ingår i Tävlingsledning som består av Tävlingsledare, Domare och Överdomare.
Överdomare:
• Har ett övergripande ansvar för att tävlingsreglementet (TR) följs.
• Om någon ryttare vill framföra klagomål, ska de med tydlig hänvisning i TR prata med
överdomaren, som sedan fattar beslut. Har walkie talkie
• Överdomaren är även den som beslutar om ändringar i lottad startordning
Sekretariat:
• I sekretariatet sköts allt administrativt för tävlingen under tävlingsdagen
• I sekretariatet sitter oftast två personer som tar emot de tävlande när de ska anmäla sig.
• Här kollar man att hästpass, vaccinationer och licenser är i ordning.
• Om det är ponnytävling kontrollerar man även att ponnyns mankhöjd enligt mätintyget
stämmer överens med den kategori som den är anmäld till.
• I datorn i sekretariatet lägger man in efteranmälda ekipage, samt tar bort de som stryker sig,
kollar ryttarnas saldo.
• Här sköts även betalningar av de avgifter som skall betalas på plats.
• Det är här den gällande startlistor för varje klass skapas, och sedan skrivs ut till domartornet,
ringmastern, framridningen samt sätts upp på anslagstavlor.
• Detta görs senast 30 minuter före varje klass.
• Här räknas dressyrprotokollen samman och rapporters in i resultatdatorn.
• När resultaten för en klass är klara så skrivs även dessa ut och sätts upp på anslagstavlorna.
• Personen vid datorn skriver även ut hästförteckningen till veterinären om det är
veterinärbesiktning, så att han/hon vet vilka hästar som besiktigas. Har walkie talkie
Domare Dressyr:
• Dressyrdomarna sitter ute vid respektive bana.
• Vid domaren sitter också en domarsekreterare som skriver det domaren dömer på en
speciell blankett eller direkt i en datorn kopplad till sekretariatet.
Speaker Dressyr:
• I speakertornet är man ca 2-3 personer. Här sitter Speakern, och den som är ansvarig för
musiken. Har walkie talkie
• Underlag till speakern kommer från sekretariatet eller på egen dator kopplad till
sekretariatet.
Protokollbud:
• Protokollbuden hämta domarprotokollen från domarna hela tiden allt eftersom dom blir
klara. Dessa lämnas till sekretariatet så att dom kan räkna ut resultatet.
• Viktig är att vara försiktig så att man inte stör den som tävlar, lättas är att passa på att gå
fram till domaren mellan två ekipage.
Ringmaster:
• Ringmaster släpper in och ut ekipagen från tävlingsbanan.
• Personen som sköter insläppet pratar med framridningen och ser till att nästa tävlande
ekipage alltid står beredd att komma in på banan.
– Har walkie talkie.
• Viktigt för båda är att se till att säkerheten följs vid ryttargångarna.

•

Det får inte stå människor där i onödan då olycksrisken ökar i närheten av stressade hästar.

Framridning:
• En person släpper in ekipage på framridningen i startordning, samt håller koll på att rätt antal
hästar är inne på framridningen samtidigt.
• En andra person kontrollerar att ingen hoppar på för höga höjder (max 10 cm över klassens
höjd) eller bygger om hindren på ett otillåtet sätt.
• Många ryttare har med sig medhjälpare, men personen på framhoppningen är ändå ansvarig
att hindrena ser ut som de ska, så att alla startande i klassen får samma möjlighet och
förutsättning till framhoppning.
• Här kontrolleras även att ryttare under 18 år har säkerhetsväst.
• De pratar även med ringmastern för insläppet och ser till att ekipagen lämnar framridningen i
god tid innan deras respektive starter.
– Har walkie talkie
Veterinär:
• Veterinär skall finnas på alla regionala tävlingar och uppåt.
• Veterinären besiktigar alla hästar innan de får starta i sin första klass.
– Gäller för att klasser över 110 cm på häst
• Veterinären behöver en assistent som hjälper honom/henne att pricka av vilka hästar som
kommit till besiktningen, samt vilka som eventuellt inte ”går igenom” sin besiktning.
– Lista får dom från sekretariatet.
Sjukvårdare:
• Det ska det finnas en sjukvårdskunnig person som ansvarar för akutsjukvård vid eventuella
olyckor. Har walkie talkie
– Lägsta nivå är att man har HLR utbildning..
– Ofta handlar det mest om att lugna ryttare samt föräldrar när en olycka skett, men
om den sjukvårdsansvarige, ryttaren själv eller en förälder anser att det behövs
tillkallas Alltid ambulans.
Säkerhetsansvarig:
• Ansvarar för säkerheten på tävlingsplatsen.
• Det handlar om skyltar, avspärrningar och annan information för att förebygga olyckor.
Parkering:
• Ser till att alla bilar, transporter och bussar parkerar på anvisad plats.
• Hjälper till med allt som händer på/behövs till parkeringen.
Funktionärsvärd:
• Är funktionärernas allt-i-allo under tävlingen. Värdinnan/värden ser till att domaren får kaffe
mm. Hjälper till vid prisutdelning.
• Tar emot funktionärer som kommer under dagen och visar dom till sin plats.
• Springer ut med uppdaterade startlistor till de olika funktioner som behöver dessa, osv.
Prisutdelare:
• Förbereder prisutdelningen, vilket innebär att lägga upp rosetter, plaketter mm på
prisbordet. Sedan bärs priserna ut inför prisutdelningen
– Resultatlista får dom från sekretariatet.
– Delar sedan ut rosetter och övriga priser till pristagarna.

