Ryttarmeddelande och funktionärslista 20 januari 2019
Banbyggnad kl 9, alla deltagare hjälper till att bygga banan. Första start kl 10.
Paus för bangång mellan 95 cm och 85 cm.
Om din start är obetald i TDB så finns du inte med i startlistan. Om du vill starta så gör en
expressinsättning till TDB och maila tavling@enkopingsrk.se.

Alla frågor mailas till tavling@enkopingrk.se!

För att vi ska kunna genomföra serietävlingarna måste alla hjälpa till! Om man inte har
möjlighet att själv utföra sin funktionärsuppgift så kan man ordna en ersättare. Vi gör
funktionärslistan i största möjliga mån efter era önskemål men ibland är det många som
önskar samma uppgift (tex städning) och då kan det bli något annat.
OBS! Man blir inte befriad från sin arbetsuppgift i och med avanmälan utan har skyldighet
att ordna ersättare.
Vi har gjort en liten beskrivning av uppgifterna för att det ska vara lättare att förstå vad man
ska göra, man är också välkommen att fråga i sekretariatet.
Om en ryttare tex har lite kort om tid att hinna till sin uppgift efter sin start eller gör en
omstart så skyndar man sig så mycket man kan till sin uppgift och under tiden får de andra
som har samma uppgift försöka täcka upp eller be någon annan om hjälp. Det är viktigt och
blir väldigt trevlig stämning om alla hjälper till så gott de kan!
För barn under 12 år är det bra om man har förälder eller liknande med sig när man utför
uppgiften. Det är bra om man har ombyte med sig om man ska stå i cafeterian.
Om ni har frågor; maila till tavling@enkopingsrk.se eller fråga i sekretariatet.
Angående omstart!
Omstart anmäls i domartornet. Alla omstarter sker efter de ordinarie starterna i aktuell
klass, alltså har du ridit 75 cm och ska starta om i 65 cm så görs omstarten efter de ordinarie
starterna i 65 cm. Omstart kostar 50 kr och betalas i sekretariatet, det går bra att betala
efter genomförd omstart.

Funktionärslista
I sekretariatet tittar man på vaccinationsintyg, gör ändringar i startlistorna och delar ut
rosetter, det finns alltid erfaren personal på plats!
Sekretariat från 9 ca 1,5 timmar
I stallet hjälper man till med morgonsysslorna med mockning, hövägning och liknande.
Stallet kl 7-ca 9 Natasha Eklund, Linnea Tall, Elicia Fardelius
På framhoppningen håller man koll på hur många ekipage som är inne på framhoppningen
samtidigt. Man kallar in ekipagen i turordning till framhoppning och ropar ut när det är dags
att gå till banan. Man bör vara på plats minst 30 min innan första start och innan dess
hämtar man startlistor i sekretariatet.
Framhoppning 115-95 Juni Andreasson, Emma Loison
Framhoppning 85-75 Lovisa Bonow, Carin Edman
Framhoppning 65-55 Amanda Svenberg, Mia Rothe
När man står på banan sätter man upp hinder som rivits, krattar där det behövs osv. Man
hjälper till med sänkning av hindren.
Banan 115-95 Kitty Jonsson, Pim Jonsson, Nellie Göthberg
Banan 85-75 Emmy Almgren Illes, Gustav Lundberg, Amanda Svenberg
Banan 65-45 Camilla Cederborg, Emma Kraftelid, Tuva Helfridsson
I domartornet kan man antingen köra datorn som styr tidtagningen eller fylla i
hoppningsprotokollen. Båda uppgifterna går snabbt att lära sig men man bör vara 13 år.
Domartorn 115-95 Protokoll: Alva Lenell
dator: Ida Ottosson
Domartorn 85-75 Protokoll: Jessica Eriksson
dator: Alva Hedqvist
Domartorn 65-45 Protokoll: Elin Eriksson
dator: Vilma Welin
I cafeterian ordnar man med mat och fika, det finns en särskild instruktion i cafeterian. Den
som har första passet ser till att cafeterian öppnar vid ca kl 9 och den som har sista passet
stänger och städar.
Cafeterian kl 09.00-95 Tuva Möller, Neah Dingvall
Cafeterian 85-75 Tova Alebark, Alice Albertsson
Cafeterian 65-45 (inkl stängning) Tess Hammar, Ebba Bigelius
Vid städning efter sista start så sopar man läktarna och städar toaletter och ser till så
anläggningen ser ren och fin ut. Städskrubb finns vid toaletterna på nedre plan i gamla
ridhuset.
Städa efter: Elin Grindlund, Lovisa Wallström, Tyra Wallander Törnblom, Maja Deijfen
Ni som inte har fått någon specifik uppgift får gärna hjälpa till där ni ser att det behövs.

