Funktionärslista Compass Trophy #5, 14/9 2019
Banpersonal (flagger, in- och utsläpp, mockning, hinderassistent)
Att vara uppsatt på banpersonal innebär att du ska stå på banan under pågående klass. Ni får instruktioner av
banchefen. Det är viktigt att ni är uppmärksamma och följer hästen som är inne på banan. Mobiltelefonförbud
gäller! Banchef: Stina Lindh Hök Assisterande banchef: Fam Hesselmark
Jag vill hjälpa till kl 9:30-12:00 (7st):
Utsläpp/Insläpp: Fam Frisk/ Fam Wendt
............................................................................
Fam Westergren (banpersonal)
............................................................................
Fam Oebius (banpersonal)
............................................................................
Fam Oortwijn (banpersonal)
……………………………………………………….
Fam Jahnke (banpersonal)
……………………………………………………….
Fam Lundqvist (banpersonal)
……………………………………………………….
Fam Gauffin (flagger)
……………………………………………………….
Fam Olofsson (flagger)
............................................................................
Framhoppning ridhus
Assistera ryttarna vid behov. Hjälp till att ta av eventuella täcken & jackor. Mocka regelbundet så att bajset inte
rids in i bottnen. Huvudansvarig: Sofie Johansson (coach)
Jag vill hjälpa till kl 9:00-12:00 (4st):
………………………………………………………………………………………..
Fam Gillsvik, Fam Adrem, Fam Danielsson, Fam Hällgren/Folcker
………………………………………………………………………………………..
Domartorn/ sekretariat
Har ansvar för allt som händer i domartornet. Här finns tidtagare, domarsekreterare, speaker, domare mm.
Servar ryttare med allt från startlistor, ekonomi strykningar mm. Överdomare/domare: Maria Sundin
OBS! Startavgiften betalas i cafeterian före första start. Betala gärna med kort. Glöm inte att ange
vilken bedömning du önskar rida i samband med betalningen.
Jag vill hjälpa till kl 9:00-12:00 (4st):
………………………………………………………………………………………….
Protokoll: Fam Lennström
………………………………………………………………………………………….
Tidtagare: Anna Lindström, Fam Högberg
………………………………………………………………………………………….
Priser
Du ansvarar för att rätt priser kommer till rätt prisutdelning.
Jag vill hjälpa till kl 11:30-12:00 (2 st):
............................................................................
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.

Liv Hedman Waxler, Franka Lindström
...........................................................................
Cafeteria
Cafeterian är öppen från dess att tävlingarna börjar tills dess att prisutdelningen är slut. Efter avslutade
tävlingar ska cafeterian samt alla utrymmen i dess anslutning städas. Huvudansvarig fördelar
arbetsuppgifterna. Huvudansvarig: Elisabeth Vetter (+ betalning)
Jag vill hjälpa till kl 8:00-12:00 (4 st):
………………………………………………………………….
Fam Jonasson, Fam Leistenschneider
………………………………………………………………….
Fam Struelens, Fam Rejler (från kl 10:00)
………………………………………………………………….
Bakar till cafeterian (meddela Elisabeth Vetter vad ni bakar: elisabeth.vetter78@gmail.com):
………………………………………………………………….…………………………………………………….
Fam Ek Tidstrand, Fam Wahlström, Fam Brunstorp/Sjögren, Fam Bergkvist, Fam Medew, Fam Kinberg
………………………………………………………………….…………………………………………………….
Fam Hedman/Waxler, Fam Myrén, Fam Berggren, Fam Bygren (mackor) & Fam Tottie (mackor).
………………………………………………………………….…………………………………………………….
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.
Jag vill hjälpa till kl 9:00-12:00 (3st):
............................................................................
Fam Christiander, Fam Sjöberg
............................................................................
Fam Johansen Sangberg & Fam Andersson
............................................................................

Fotograf: ? Sjukvårdare: Elisabeth Vetter

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.

