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Funktionärslista Påskhoppet, 220418 

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 9:00-11:00 (2 st): 
............................................................................ 
Fam Sundström & Fam Strid 
............................................................................ 

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

Banpersonal (flagger, in- och utsläpp, mockning, hinderassistent) 
tt 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!  

Klass 1 Banchef: Sofie Johansson Assisterande banchef: Linda Löf 
Klass 2 Banchef: Sofie Johansson Assisterande banchef: Minna Hellman 

Jag vill hjälpa till kl 10:15-11:30 (5 st):  

Insläpp/Utsläpp (prisrosett vid utgången vid felfri runda): Fam Wilton & fam Emma Andersson 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Fam Jendelid (banpersonal) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Fam Gyllenhammar (banpersonal) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Fam Fam Jaldeborg Karlöf (flagger) 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Jag vill hjälpa till kl 11:30-13:00 (5 st):  

Insläpp/Utsläpp: Fam Knutson 
............................................................................ 
Fam Lindström (banpersonal) 
............................................................................ 
Fam MacLean (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.



�

Framridning i ridhuset (Sker gruppvis. I klass två kommer vi även att ha en kryss stående i ridhuset.) 
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 9:45-11:30 (2 st): 

Insläpp/Utsläpp: Fam Joy Andersson 
……………………………………………………………………………………….. 
Framridning: Fam Micaela Andersson 
……………………………………………………………………………………….. 

Jag vill hjälpa till kl 11:30-13:00 (2 st): 

Insläpp/Utsläpp: Fam Sönnergaard 
……………………………………………………………………………………….. 
Framriding: Fam Olofsson 
……………………………………………………………………………………….. 

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 10:15-13:00 (2 st): 
…………………………………………………………………………………………. 
Protokoll/manuell tidtagning: Karolina Barnekow 
…………………………………………………………………………………………. 
Automatisk tidtagning: Helena Hägg & Helena Österman Andersson 
…………………………………………………………………………………………. 
Manuell tidtagning: Karin Laurell 
…………………………………………………………………………………………. 
  

Priser 
Du ansvarar för att rätt priser kommer till rätt prisutdelning (klass 2).  

Jag vill hjälpa till kl 12:30-13:00 (2 st):  
………………………………………………………………… 
Stina & Vera Jaldeborg Karlöf  
………………………………………………………………… 

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 (CSRK’s 
utebana) och tävlingsbanan i tid samt ansvarar för att stallgången är sopad och städad. 

Jag vill hjälpa till kl 8:30-13:00 (2 st): Personalen i stallet 
…………………………………………………………………………………………….. 

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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Team Service 
Under hela dagen ser ni till att allt skräp samlas upp i sopptunnorna, och att det inte finns någon träck bakom 
ridhuset samt på vägen mellan ridhuset, stallet och utebanan. Håll ordning i cafeterian och anslutande 
toaletter.  

Jag vill hjälpa till kl 10:00-11:30 (1 st): Fam Högberg 
……………………………………………………………………………………….. 
Jag vill hjälpa till kl 11:30-13:00 (1 st): Fam Fahlén 
……………………………………………………………………………………….. 

Cafeterian 

Cecilia Palm Jonasson & Anna Sandström 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Bakar till cafeterian 

Fam Frisk, Fam Staffas Wilde, Fam Bager Wikström, Fam Aubell (mackor) & Fam Dunlop (mackor)
…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Sjukvårdare: Karin Bäckdahl 070-492 69 52 

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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