
Allmän information Speciellt Tider

Banbyggnad och uppsättning 
av sekretariat fredag från 
klockan 17.00

Alla som kan. Många har anmält att man kommer! Ni behövs! Jenny Nelson är chef för att 
bygga löshoppningsbana, så alla går till henne så får ni uppgifter. Åsa Karlsson tar hand om 
domare som kommer och evt inspekterar, ser till att dessa får information och ser till att de 
blir installerade på Scandic. Pauline och Elin ser till att sekretariat och speaker och högtalare 
fungerar både i ridhus och ute. Prio ett är att bygga och göra snyggt.

12 maj kl 17.00-20.00 
(ca)

Samling alla funktionärer (utom 
sekretariatet som startar tidigare)

Avprickning på funktionärslistan. Anmälan till bedömningsledaren Åsa Karlsson att man är på 
plats. Hennes telefonummer vb är 0721503503. Alla funktionärer får biljetter fm.fika, lunch 
och em.fika som lämnas i cafeterian när man önskar fika/mat. Detta erhålls av Pauline på 
sekretariatet. Det kan vara kallt i ridhuset så bra tips är varma skor och extra jacka.

07.30

Hinderpersonal/piskförare

Ta med hjälm!! Önskvärt med blå jeans/tröja jacka i klädsel. Presentera er för domarna 
(hoppdomare och exteriördomare) Tips! Läs igenom bedömningsreglementet för Unghästtest 
på www.swb.org, hur bedömningen går till, dvs vilka hinderhöjder man börjar med och hur 
dessa höjs och breddas. Se till att du även får instruktion från domaren om du känner dig 
osäker. Tänk på att det inte en tävling att vara snabbast, utan arbeta lugnt och metodiskt med 
att ta bort bommar och lägga upp bommar. Det får ta lite tid så att unghästen hinner hämta 
sig mellan varje språng. Det är viktigare att hindren är korrekt upplagda med korrekta mått 
och hållare! Allt kommer att vara uppmärkt för att underlätta. Kommunicera med domaren 
inför och efter varje justering av hinder. Ni är 6 stycken och arbetar två och två (fyra åt 
gången). De andra två är avlösare och befinner sg då utan för ringen men i anlutning. Ni 
ansvarar för samma hinder hela tiden varje gång ni är i ringen så att ni inte byter på varje häst. 
När avlösning sker kommer ni 6 personer inom gruppen överens om. 

Teststart/förlöpare Testhäst på löshoppningen 08.00
Första riktiga start 08.15

Insläppare Startlistor hämtas på sekretariatet. Stäm av vid pauser evt. förändringar. Ha koll på hur man 
ligger till i tid för det kommer folk att fråga. 

Domarsekreterare

Protokoll finns på sekretariatet, ni ansvarar för varsin domare under dagen. Tips! Läs igenom 
bedömningsreglementet för Unghästtest på www.swb.org, hur domarprotokollen ser ut. Var 
noga med att få underskrifter på protokollen då bedömningen är färdig. Bärbar batteridriven 
högtalaranläggning är hyrd. Kontrollera att mikrofoner mm fungerar på morgonen. 

Protokollspringare Protokollen lämnas endast till Pauline och Elin på sekretariatet. Om någon frågar så hämtas de 
där efter att de blivit kontrollerade och räknade.

Fördelning Unghästtest 13/5 Funktionärer 2017



Funktion Tider
Fotograf Maud Olausson Heldag

Bedömningsledare Åsa Karlsson Heldag

Sekretariat och prisutdelningPaulina Ivarsson Heldag
Elin Ekblom Heldag

Domarsekreterare
Hoppning (Marianne Leffler) Kristina Faleij Heldag, denna uppgift på fm
Gångarter/Ridprov (Vanja Wallemyr)Annika Kihlgren Heldag, denna uppgift på fm

Exteriör (Madeleine Beckman)Cia Berger fm/Maria Jeppson em

Cia och Maria ihop på fm, 
Cia måste gå ca 12.00, 
därefter Maria på em

Löshoppning/Hoppning
Carro Karlsson (Anders dotter) Heldag
Clara Karlsson (Anders dotter) Heldag
Matilda Karlsson (Kvinnerstaskolan) Heldag
Tuva Evertsson (Kvinnerstaskolan) Heldag
Kvinnerstaskolan Heldag
Kvinnerstaskolan Heldag

Piskförare Marina Berg Heldag
Heldag

Riva löshoppning och evt 
bygga hoppning All banpersonal hjälps åt samt alla övriga Alla



Ringmaster
Ridhus utanför Anders Karlsson Heldag, denna uppgift på fm
Ridhus inre insläpp vid löshoppningElin Johansson Fm, måste gå kl 12.00

Christer Kindström Em, från kl 12.00

Utomhusbana Ulrika Holmqvist

Heldag, denna uppgift även 
på em tillsammans med 
protokollspringare

Anläggningsansvar +  
Materialansvar Christer Kindström

Fm till kl 12, därefter 
ringmaster löshoppning

Anders Karlsson Heldag

Id-kontrollant/Mätman Annika Bäckgren
Heldag, utom när hennes 3-
åring visas

Lena Gävert Heldag

Protokollspringare

Ridhus Christer Kindström/Lena Gävert/Annika Bäckgren

Christer förmiddag/Lena 
Gävert och Annika Bäckgren 
på em.

Utomhusbana Ulrika Holmqvist Heldag
Heldag

Skyltar Parkering, Mätning, 
Sekretariat Skyltas upp av Anders/Christer

Skyltas upp av Anders/Christer/Pauline fixar skyltar

Städning efteråt Alla!, Vi ställer iordning inför dressyren dagen efter
Övriga som inte meddelat annat stannar kvar och städar undan


