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Funktionärslista Compass Trophy #8, 12/12 2020 

Utifrån rådande situation kring smittspridning av Corona- viruset/Covid-19 gäller följande. Tävlingen 
rids utan publik, LÄKTAREN KOMMER ATT VARA AVSTÄNGD. Bara du som ska tävla får vistas i stallet 
under tävlingen. Läktaren, cafeterian och stallet ska vara tomt på vuxna. I stallet finns det dedikerad 
personal som hjälper tävlingsekipagen (gruppvis, en grupp åt gången) till framridning och 
tävlingsbana. Endast de tre främst placerade samt totalsegraren i Compass Trophy 2020 är välkommen 
in till prisutdelning. Övriga priser delas ut under vecka 51. Är du inte bland de tre främst placerade ber 
vi er lämna anläggningen efter avslutad ritt. 

Tänk på att hålla avstånd till varandra och vara noggranna med handhygien. Undvik folksamlingar. Vi 
kommer inte att ha någon servering under tävlingsdagen. Vi håller antalet funktionärer nere. 
Funktionärer kommer endast till sin funktionärspost och på utsatt tid. Vänligen lämna anläggningen 
direkt efter avslutat funktionärspass. Vi uppmanar de som misstänker smitta att stanna hemma och 
kontakta sjukvårdsupplysningen på 1177. 

Parkeringsvakt 
OBS! Inga bilar längs Erstaviksvägen. Vägen måste vara fri för utryckningsfordon. Parkering vid 
ridhuset eller vid angiven plats. Det är trångt om parkering. Samåk gärna eller lämna bilen hemma.  

Jag vill hjälpa till kl 8:00-10:30 (2 st): 
............................................................................ 
Fam Sofia Andersson & Fam Staffas Wilde 
…………………………………………………………………. 
Jag vill hjälpa till kl 10:30-13:00 (2 st): 
............................................................................ 
Fam Laurell & Fam Rippe 
............................................................................ 

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 & coach framhoppning (på banan): Sofie Johansson  

Jag vill hjälpa till kl 9:00-11:30ca (3 st):  

Vakt läktare (ansvarar för att läktaren är tom): Fam Leistenschneider 

Insläpp/Utsläpp: Fam Wilton & Fam Svahn 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Fam Folcker  (banpersonal) 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Fam Mackenzie (banpersonal) 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Fam Jaldeborg Karlöf (flagger) 
…………………………………………………………………………………………………………. 

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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Jag vill hjälpa till kl 11:30-14:00ca (3 st): 

Vakt läktare (ansvarar för att läktaren är tom): Fam Jonasson 

Insläpp/Utsläpp: Fam Hesselmark & Fam Frisk 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Fam MacLean (banpersonal) 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Fam Nordlund (banpersonal) 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Fam Oebius (flagger) 
…………………………………………………………………………………………………………. 

Framridning på utebanan (Obs! endast en grupp åt gången på utebanan, se startlista.) 

Ansvarig funktionär: Claudia Göth (från kl 9:00) 

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 Drevinges utebana. 

Jag vill hjälpa till kl 9:00-11:30 (2 st): 
……………………………………………………………………………………….. 
Fam Kinnunen & Fam Berglund 
……………………………………………………………………………………….. 

Jag vill hjälpa till kl 11:30-14:00ca (2 st): 
……………………………………………………………………………………….. 
Fam Hägg & Fam Filippa Andersson 
……………………………………………………………………………………….. 

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 faktureras, inga startavgifter betalas på plats. 

Jag vill hjälpa till kl 9:00-14:00ca (2 st): 
…………………………………………………………………………………………. 
Protokoll: Fam Lennström 
…………………………………………………………………………………………. 
Tidtagare: Fam Högberg 
…………………………………………………………………………………………. 
  

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

Jag vill hjälpa till (1 st):  
............................................................................ 
Thea Nordlund 
............................................................................ 

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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Funktionär i stallet  
Ser till att inga obehöriga kommer in i stallet (endast personal och tävlande ryttare får beträda stallet 
under tävlingen). Hjälper ryttarna med utrustningen, ser till att alla ekipage kommer till framridningen 
(utebanan) i tid samt ansvarar för att stallgången är sopad och städad. 

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

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

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 9:30-11:30 (1 st): Fam Engstrand 
……………………………………………………………………………………….. 

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

Tävlingsledare: Claudia Göth, claudia.goth@stallcompass.se 

Kontaktperson: Maria Sundin, maria.sundin@stallcompass.se 

Sjukvårdare: Karin Hengstler 0704926952 

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.


