
Funktionärsuppgifter aktiviteter inom SSFF. 

 
Aktivitetsansvarig (oftast sittande kommittéerna) 
Bokar anläggning och domare, svarar på frågor och hanterar problem på plats. Instruerar 
övriga funktionärer. Ordnar betalning med domaren och ser till att det finns protokoll, 
miniräknare, visselpipa, tidtagarur, banskisser mm.  
 
Anmälan och startlista 
Ta emot anmälningarna och bekräfta att de är mottagna. Bemannar funktionärslista. 
Sammanställer startlista och funktionärslista och skickar till webmaster, prisansvarig, kassör 
och domare så fort som möjligt efter anmälans utgång, dock senast en vecka innan 
aktiviteten.  
 
Domarsekreterare 
Helst alla klasserna, men man kan även i nödfall skriva en eller två klasser innan/efter man 
startar själv. Ska kunna skriva någorlunda snabbt och tydligt och förstå enkla termer inom 
dressyr/hoppning/körning. Ska ej räkna ihop koefficienten. Se till att domaren skriver under 
protokollen.  
 
Räkning och resultat, 2 pers 
Summera protokollen och räkna ut procenten. Kontrollera att koefficienten kommer med 
(vissa moment ger 2x eller 3x poängen). Procenten fås genom att dela poängen med 
maxpoängen som står överst på protokollet. En kontrollräknar och skriver sedan upp 
resultatet på resultatlistan. Miniräknare finns på plats.  
 
Insläpp 
Öppna och stänga porten/grinden för ekipagen. Ropa ut vem som ska hålla sig beredd. Se 
till så att ingen häst blir ensam ridhus. Dressyr: De två första starterna i klassen kallas in 
samtidigt i collecting ring, som är den del av ridhuset som är utanför dressyrbanan. Näst 
sista ekipaget stannar kvar och håller sista ekipaget sällskap under dess ritt.  
 
Framridning 
Sköter in/utsläpp på framridningsbanan. Vidarebefordrar till ryttarna när insläppet ropar vem 
som ska hålla sig beredd och ser till att de verkligen hört. Uppdaterar ryttarna vem som är 
inne på banan för tillfället och svarar på frågor om startordningen. 
 
Prisutdelning  
Stämmer av med Prisansvarig i styrelsen i god tid. Det framgår av startlistan mellan vilka 
klasser det är prisutdelning. Kallar till prisutdelning, läser upp resultat och delar ut rosetter 
och priser. Ber om ett ärevarv och ropar "Hälsning"! Priser ordnas i förväg av Prisansvarig.  
 
Bygga banan, 3-5 pers 
Plockar fram och bygger dressyrstaket/hinder/koner i god tid innan start, ibland dagen innan. 
Ordnar plats för domaren och sekreteraren. Banan ska vara klar allra senast 15 min innan 
klassens start, då de första ekipagen börjar rida i collecting ring (dressyr). Vid hoppning och 
körning ska banan vara klar till utsatt tid för bangång. Startar man själv tidigt får man komma 
överens med de andra om att börja i god tid.  
 
Plocka undan banan och städa, 2-3 pers 
Ta undan staket/hinder/koner, kontrollera att vi får med oss alla miniräknare, pennor mm och 
lämnar anläggningen i korrekt skick. Plockar under ev möbler och tar ner resultatlistan. 
Mockar bajshögar från banor och parkering, strö från transporter och slänger eventuellt 
skräp. 
 



Skriva reportage till hemsidan 
Författa ca ½-1 A4-sida om aktiviteten och resultatet till vår hemsida, gärna med nån bild och 
intervju. Får gärna skickas vidare till Lill-blakken tillsammans med resultatlistan.   
 
Extrapost: Caféansvarig 
Om någon vill sälja enklare förtäring som kaffe, saft och bullar är det jättetrevligt! Meddela i 
god tid så att vi kan få med informationen i startlistan så att folk tar med sig småpengar! :) 
  
En funktionärsuppgift täcker max 2 starter. De flesta poster kan ordnas så att man kan titta 
på ritterna och ha tid att prata och hänga lite med goda vänner under dagen. En del 
funktionärsuppgifter kan täckas av glada medlemmar som inte startar alls, men som gärna 
vill vara med ändå. Blir alla poster bemannade blir det inte särskilt betungade för någon, och 
visst är det ju så, ju fler man är, desto roligare har man! 
Välkomna! 
/SSFF 
 


