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Vår tävlingsverksamhet är helt beroende av funktionärer, tack för att du ställer upp! 

Här nedan beskrivs kort vad funktionärsuppgifterna i samband med extern tävling innebär. Förbered 
dig genom att läsa detta dokument. Om du har några frågor så hör av dig till tävlingsledaren eller 
någon i tävlingskommittén.  

Kom i god tid till din funktionärsuppgift. Stå kvar på ditt pass tills du blir avbytt. Tänk på att ha kläder 
efter väder. 

Tävlingsledare  

Tävlingsledarna planerar tävlingen. Tävlingsledaren är ansvarig för tävlingen före, ser till att allt flyter 
på under tävlingsdagen och även efter. Tävlingsledaren är den som har kontakt med domare och är 
kontaktperson vid eventuella frågor. Tävlingsledaren ser till att det finns funktionärer till alla poster. 
Säkerställ att cafeterian vet att det är tävling. Mer information kring uppgiften tävlingsledare vid 
interna tävlingar finns under denna flik på hemsidan. 

Banansvarig 

Ansvarar för att banan byggs på ett korrekt sätt med rätt mått och dimensioner. Ansvarar även vid 
eventuella ombyggnationer mellan kort och lång bana.  

Insläpp 

Står vid ingången till lilla ridhuset och ser till att max fem ekipage är inne på framridningen i rätt 
turordning. Se till att det finns en startlista uppsatt vid ingången för att ha koll på vilka ekipage som 
ska vara inne på framridningen. Stryk gärna de som har gått in. Ropa upp nästa ekipage som får gå in. 
Släpp in och ut ekipage på banan. Funktionären ska vara försedd med startlistor och hjälm.  

Alla medföljare hänvisas till läktaren och får inte stå i ingången till lilla ridhuset. 
 

Domartornet och domare 

Speaker 

Sitter uppe i domartornet, pratar i mikrofonen och lotsar tävlingen genom dagens schema. Uppger 
vilket startnummer som är på banan, vem som ska hålla sig beredd och resultatet för de tävlande.  

Domarsekreterare  

Domarsekreteraren sitter bredvid domaren och antecknar de poäng och kommentarer som ekipaget 
på banan får. Detta ska vara en person med erfarenhet och som är insatt i dressyrens grunder för att 
kunna hänga med i protokollet.  



Räknare 

Räknar ihop poängen på protokollet och antecknar resultatet. Skriv ned både poäng och procent som 
anges med tre decimaler. Var noggrann när du räknar, och räkna två gånger. 

 

Blåbär- och Lingonklasserna 

I klasserna Blåbär och Lingon är domaren och speaker samma person. Det behövs inte någon 
banansvarig då programmet rids i lilla ridhuset. Dock behövs det insläpp och skrivare. Utöver detta 
behövs det minst två funktionärer i stallet som vid behov hjälper till med utrustning och ser till att 
ryttarna gör iordning sina hästar i tid. 

 

 

 

 

 

 


