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Funktionärslista Compass Trophy #2, 7/3 2020 

Parkeringsvakt 
OBS! Inga bilar längs Erstaviksvägen. Vägen måste vara fri för utryckningsfordon. Håll plats för bilar 
med hästtransporter vid ridhuset. Kör bort så många bilar som möjligt och parkera på CSRK’s utebana. Kör in 
på den bortre långsidan från ridhuset sett. Ok att parkera under bron.  

Jag vill hjälpa till kl 8:00-10:30 (2 st): 
............................................................................ 
Fam Ek Tidstrand & Fam Usher 
............................................................................ 

Jag vill hjälpa till kl 10:30-13:00 (2 st): 
............................................................................ 
Fam Angius & Fam Strid 
............................................................................ 

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: Anders Nordlund Assisterande banchef & coach framhoppning (på banan): Sofie 
Johansson 

Jag vill hjälpa till kl 9:15-11:30 (6 st):  

Utsläpp/Insläpp: Fam Hesselmark/ Fam Wendt 
............................................................................ 
Fam Medew (banpersonal) 
............................................................................ 
Fam Westergren (banpersonal) 
………………………………………………………. 
Fam Kinnunen (banpersonal) 
………………………………………………………. 
Fam Tottie (banpersonal) 
………………………………………………………. 
Fam Gauffin (flagger) 
………………………………………………………. 
Fam Wallbom (flagger)  
………………………………………………………. 

Jag vill hjälpa till kl 11:30-13:30 (7st):  

Utsläpp/Insläpp: Fam Hesselmark/ Fam Hansson 
............................................................................ 
Fam Levin (banpersonal) 
............................................................................ 
Fam Campbell (banpersonal) 
............................................................................ 
Fam Filippa Andersson (banpersonal) 
………………………………………………………. 

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.
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Fam Gustavsson (banpersonal) 
………………………………………………………. 
Fam Kinberg (flagger) 
………………………………………………………. 
Fam Jahnke (flagger)  
............................................................................ 

Framridning 
Assistera ryttarna vid behov. Hjälp till att ta av eventuella täcken & jackor. Mocka regelbundet så att bajset inte 
rids in i bottnen. OBS! Ingen framridning på CSRK’s utebana. Framridning på Drevinges utebana.  

Jag vill hjälpa till kl 9:00-11:00 (2 st): 
……………………………………………………………………………………….. 
Fam Nermark, Lisa Filipsdotter 
……………………………………………………………………………………….. 

Jag vill hjälpa till kl 11:00-13:30 (2 st): 
……………………………………………………………………………………….. 
Fam Berggren, Fam Allegri  
……………………………………………………………………………………….. 

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 kommer att faktureras denna gång, inga startavgifter betalas i cafeterian. 

Jag vill hjälpa till kl 9:30-13:30 (2 st): 
…………………………………………………………………………………………. 
Protokoll: Fam Kuylenstierna 
…………………………………………………………………………………………. 
Tidtagare: Fam Lundqvist, Fam Lindström 
…………………………………………………………………………………………. 
  

Priser 
Du ansvarar för att rätt priser kommer till rätt prisutdelning.  

Jag vill hjälpa till kl 13:30-13:30 (2 st):  
............................................................................ 
Sophia Wendt & Wilma Ek Tidstrand 
........................................................................... 

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: Fam Palm Jonasson (Alla startavgifter faktureras, inga startavgifter 
betalas på plats.) 

Jag vill hjälpa till kl 8:00-13:30 (6 st):  
…………………………………………………………………………………………. 
Fam Leistenschneider, Fam Bygren, Fam Beijer 
…………………………………………………………………………………………. 
Fam Ahlén, Fam Knutson & Fam MacLean 
…………………………………………………………………………………………. 
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.
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Bakar till cafeterian (meddela Cecilia Palm Jonasson cepa01@handelsbanken.se vad ni bakar): 
………………………………………………………………….……………………………………………………. 
Fam Bergkvist, Fam Wahlström, Fam Norström, Fam Danielsson, Fam Sofia Andersson -05, 
………………………………………………………………….……………………………………………………. 
Fam Wennberg, Fam Barvaeus, Fam Hök, Fam Sjöqvist, Fam Edvinsson, Fam Karlström, 
………………………………………………………………….……………………………………………………. 
Fam Sandström (smörgåsar & bakverk), Fam Adrem (smörgåsar) &  Fam Fahlén (smörgåsar). 
………………………………………………………………….……………………………………………………. 

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 bakom ridhuset samt på vägen mellan ridhuset, stallet och utebanan.  

Jag vill hjälpa till kl 9:00-11:00 (1 st): 
……………………………………………………………………………………….. 
Fam Olofsson 
……………………………………………………………………………………….. 

Jag vill hjälpa till kl 11:00-13:30 (1 st): 
……………………………………………………………………………………….. 
Fam Christiander 
……………………………………………………………………………………….. 

Sjukvårdare: Karin Bäckdahl
 

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.
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