
Funktionärsschema Pay & Jump 17/3
Banpersonal (flagger, in- och utsläpp, mockning, hinderassistent)

Att vara uppsatt på banpersonal innebär att du ska stå på banan under pågående klass. Ni samlas 
tillsammans med Banchef (Moa) för genomgång innan första start. Gäller även dem som står 
pass nr 2! Ni får instruktioner av banchefen. Det är viktigt att ni är uppmärksamma och följer 
hästen som är inne på banan. Mobiltelefonförbud gäller! Utsläpp/insläpp delar även ut rosetter till 
felfria ekipage!

Banchef: Moa Liljendahl Holst

Pass 1, fram till funktionärsbyte (se startlistan):
Utsläpp/Insläpp: Emelie Sturk
............................................................................
Iza Fahlén (banpersonal)
............................................................................
Astrid Fahlén (banpersonal)
............................................................................
Tyra Hedlund (banpersonal)
……………………………………………………….
Anna Lindström (banpersonal)
……………………………………………………….
Lovisa Lundqvist (banpersonal)
……………………………………………………….

Pass 2, från funktionärsbytet (se startlistan):
Utsläpp/Insläpp: Emelie Sturk
............................................................................
Ebba Lenartsson (banpersonal)
............................................................................
Elsa Berggren (banpersonal)
............................................................................
Ida Wennberg (banpersonal)
……………………………………………………….
Iza Lindström (banpersonal)
……………………………………………………….
Lovisa Lundqvist (banpersonal)
……………………………………………………….

Framhoppning: Anna Rejler

Speaker/Banbyggare: Maria Sundin

Cafeteria/Sekretariat
Cafeterian är öppen från dess att tävlingarna börjar tills dess att sista startande är klar. Efter 
avslutade tävlingar ska cafeterian samt alla utrymmen i dess anslutning städas. Huvudansvarig 
fördelar arbetsuppgifterna. Startande utifrån ska visa upp vaccinationsintyg. Betalning om 150kr 
sker även i Cafeterian. 



Huvudansvarig: USEK

Pass 1:
………………………………………………………………….
Clara Danielsson
………………………………………………………………….
Elsa Högberg
………………………………………………………………….

Pass 2:
………………………………………………………………….
Elsa Högberg
………………………………………………………………….
Tyra Hedlund
………………………………………………………………….
Bakar till cafeterian (meddela USEK vad ni bakar, csrkusek@hotmail.com):
………………………………………………………………….………….
Mia Medew, Inez Frisk, Franka Lindström
………………………………………………………………….………….

Team Service
Under hela dagen ser ni till att allt skräp samlas upp i sopptunnorna, att stallgången är sopad och 
att det inte
finns någon träck på vägen mellan ridhuset, stallet och utebanan.

Pass 1:
Carolina Pozo Vetter
............................................................................
Sara Hesselmark
............................................................................

Pass 2:
............................................................................
Julia Andersson
............................................................................
Inez Gillsvik
………………………………………………………………….

Parkeringsansvarig
Ska hälsa välkomna och visa vart denna kan parkera. Prata med Emelie Sturk angående hur 
parkering ska gå till, innan dagens start. 

Pass 1:
………………………………………………………………….
Stephanie Johansen Stangberg, Lisa Filipsdotter,
………………………………………………………………….
Pass 2:
………………………………………………………………….
Tyra Hedlund, Tuva Jerneröd
………………………………………………………………….



Fotograf: Camilla Naumburg (kontakt camillanaumburg@outlook.com)

Tänk på att en CSRK funktionär alltid är trevlig mot andra klubbmedlemmar och gäster. Det finns 
inga problem som inte går att försöka lösa. Blir du irriterad visa aldrig det för våra gäster. Alla ska 
känna sig välkomna till Stall Compass och CSRK.

OBS! Vi vet att vid vissa tillfällen blir det tight att hinna till sin egen start. 
Prata därav med den som har passet innan/efter om denne har möjlighet att 
byta av tidigare/senare. Alternativt fixa en egen ersättare som tar ditt 
funktionärspass.
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