Hopptävling	
  
Innan	
  tävling	
  
Även om du inte har möjlighet att hjälpa till under själva tävlingsdagarna finns det
mycket att bidra med även innan en tävling.
Förberedelser till cafeterian
I cafeterian har mat och fika en strykande åtgång. Kan du bidra med hembakat eller
hjälpa till att laga mat innan tävling så uppskattas det.
Banbyggnad
Dagen innan eller på morgonen innan en hopptävling kommer banbyggaren med sin
banskiss och bygger banan till första klassen tillsammans med ett gäng funktionärer. Det
du som funktionär gör är att bära ut de bommar, hinderstöd och infångare som
banbyggaren vill använda. Banbyggaren talar om var de olika hindren ska vara och så
ser funktionärerna till att ta fram och bygga upp hindren. Allt hindermaterial som ska
användas under tävlingsdagen bärs ut på banan och ställs i ordning som hinder även om
hindret inte ska vara med i första klassen.
Samtidigt byggs också hinder till framhoppningen. Hinderstöd och bommar till ett räcke,
en oxer och ett lågt hinder.
Avspärrningar och skyltning
För att undvika olyckor och minska olycksriskerna är det viktigt att hålla hästar och
publik skilda åt, genom avspärrningarna visar vi tydligt var de får röra sig.
Avspärrningarna består av hinderstöd och rep och ställs ut på stallplanen.
Skyltar ska sättas upp så att bilar och lastbilar hittar till tävlingen och parkerar på rätt
ställen.

Under	
  tävlingsdagarna	
  
Tävlingsledaren
Tävlingsledaren är spindeln i nätet vid en tävling. Det är tävlingsledaren som har den
övergripande kollen och det yttersta ansvaret för tävlingen. Tillsammans med
överdomaren och domaren är det tävlingsledaren som leder tävlingen. Hos os är det
oftast Nilla som är tävlingsledare.
Överdomare
Överdomaren är den som kontrollerar att TR följs på hela tävlingsområdet och att
tävlingarna genomförs på ett bra och rättvist sätt. Den ska vara ett stöd och en hjälp för
tävlingsledaren och arrangören. Överdomaren rör sig fritt runt på hela området och har
koll på att ryttarna, deras medhjälpare och funktionärer uppträder på ett korrekt sätt.

Alla funktionärer på viktiga ställen som parkering, framhoppning och sekretariat samt
domare och ska ha telefonnumret till överdomaren.
Överdomaren har koll på att häst och ryttare har den utrustning som föreskrivs i
Tävlingsreglementet, det kan till exempel handla om att kolla längden på sporrarna eller
se till att ryttare inte har betslat med ett otillåtet bett.
Skulle det bli en tvist eller en protest så är det överdomaren som har sista ordet, det
innebär att man som överdomare är mycket kunnig i Tävlingsreglementet.
Överdomaren fyller efter varje tävling i en rapport, där bland annat det som varit bra
eller dåligt påtalas för arrangören. Rapporten lämnas till föreningen som sedan skickar
den vidare till distriktet.
BORK har ingen egen överdomare utan vi hyr in en utbildad överdomare till varje
tävling.
Banbyggare
Banbyggaren är den som bestämmer hur de olika banorna ska se ut och vilka hinder
(bommar och infångare) som ska användas. Det är banbyggaren som ritar upp hur
banan ska se ut, hur många språng banan ska innehålla, hur lång den ska vara och hur
lång maxtid ryttarna har på sig att ta sig runt banan. Det gäller att banbyggaren
anpassar sin bana utifrån den nivå som tävlingen har så att banorna inte blir för svåra
eller för lätta för klassen.
Sekretariatet
De är sekretariatet som tar hand om anmälningar, strykningar, ändringar och
efteranmälningar. Sekretariatet ansvarar också för startlistor och resultatlistor samt
meddelar domare och övrig relevant personal om eventuella ändringar.
Eftersom det stundtals händer mycket i sekretariatet och det kan vara många ryttare på
kö är det bra om du som funktionär är van vid tävlingar och kan dataprogrammet
Equipe som vi arbetar med. Det är också viktigt att du är trevlig och ger ryttarna ett
trevligt bemötande även om de krånglar med strykningar, vill byta hästar, ändra
startnummer och liknande.
Sekretariatet har också ansvar för att inhyrd personal fyller i papper om arvode och att
arvoden betalas ut. Sekretariatet ska tillsammans med tävlingsledaren räkna ihop kassan
efter en tävlingsdag och se till att pengar samt kvitton och en redovisning över
inkomster och utgifter lämnas till kassören.
Prisutdelare
Prisutdelare delar ut pris under själva prisutdelningen. När man är prisansvarig tar man
innan tävlingen reda på vilka priser som ska delas ut i varje klass, sekretariatet eller
tävlingsledaren kan informera om detta. När det sedan börjar närma sig slutet av
klassen och prisutdelning tar prisutdelare med sig priser och delar ut dessa när klassen
avslutas. Det är bra att vara två vid prisutdelningen, en som håller i priserna och en som
delar ut.

Parkeringsvakter
Parkeringsvakterna är den första kontakten som tävlingens besökare och deltagare har
med Bokskogens Ridklubb. Därför har parkeringsvakten en jätteviktig roll att ge
besökaren ett trevlig bemötande!
Parkeringsvakten bör finnas på plats två timmar före första start och visar var besökare
och tävlande ska parkera sina bilar och transporter eller bussar. Du kollar
vaccinationsintyg och mätintyg för ponny samt informerar om hur ekipagen tar sig upp
till tävlingsbanan och var sekretariat, cafeterian och andra faciliteter finns.
Cafeterian
Cafeterian är viktig för hela stämningen på tävlingsplatsen. Här ska både tävlande,
besökare kunna handla mat och fika så att de får en bra dag. Även funktionärerna ska
få mat så att de står sig hela dagen. Som funktionär i cafeterian kan du antingen hjälpa
till med planering och handling innan tävling eller som personal i caféet under
tävlingsdagarna.
Säkerhetsansvarig
Ser till att tävlingsplatsen och logistiken är planerad på ett säkert sätt. Att hästar, publik
och trafik inte behöver passera på samma ställe. Att avspärrningar är gjorda och
efterhålls. Ofta är tävlingsledaren säkerhetsansvarig, annars arbetar de tätt tillsammans.
Sjukvårdspersonal
Det kan inträffa olyckor på tävlingar och därför måste föreningen alltid ha en
sjukvårdsutbildad på plats på alla tävlingar. Det inträffar ofta att ryttare ramlar av och d
å kan de behöva kollas upp av någon sjukvårdsutbildad. Vid allvarliga olyckor tvekar vi
inte innan ambulans tillkallas. Det finns inga krav på att den sjukvårdsansvarige ska vara
legitimerad sjuksköterska eller läkare, utan det viktiga är att sjukvårdaren kan ge första
hjälpen, bedöma situationen och hålla huvudet kallt i svåra situationer.
Domartornet	
  
I domartornet finns ett antal funktionärer med olika uppgifter.
Domare/speaker
Det är domarens uppgift att se till att tävlingsreglementet (TR) följs på hoppbanan.
Domaren reder tillsammans med överdomare och tävlingsledare ut ev. tvister och tar
emot protester från ryttare. För att bli domare måste man gå en utbildning i Svenska
Ridsportförbundets regi.
Det är oftast domaren som också är tävlingens speaker och talar om vilket ekipage som
befinner sig på banan, vad ryttaren och ponnyn heter samt vilken klubb de tävlar för.
Speakern talar om vilket ekipage som ska hålla sig beredd och berättar hur det gick för
föregående ekipage, vilken tid de hade och om de fick några fel. Det är även speakern
som ger ekipaget deras startsignal. Domaren hyrs in till varje tävling.
Tidtagare
Det behövs två tidtagare som tar tiden manuellt med tidtagarur. Flaggare inne på banan
signalerar när ekipaget passerar start-, och mållinjen. Som tidtagare gäller det att du är

uppmärksam och skärpt. Tidtagaren talar om tiden vid målgång så att den kan noteras i
resultatprotokollet. Att man är två stycken är för att få säkerhet om något skulle missas.
Protokollförare
En protokollförare noterar för hand antal fel på hinder och även sluttiden för ekipaget på
ett hinderprotokoll som skrivs ut när klassen stängts för efteranmälan. Protokollen
skickas sedan över till sekretariatet som matar in resultatet i datorn. Som protokollförare
tar du även tiden från att ryttaren fått startsignal till att ekipaget korsar startlinjen. Mer
än 45 sekunder får det inte gå.
Funktionärer	
  för	
  framhoppning	
  och	
  tävlingsbanan	
  
Framridning och framhoppning
Uppvärmning av häst och ryttare kallas framridning och framhoppning. Hos oss gör man
detta i paddocken när vi har hopptävlingar. Paddocken delas i två delar, en för
framridningen och en för framhoppningen. Antalet ryttare samtidigt inne på
framhoppningen är begränsat och som funktionär här håller du reda på att rätt ryttare,
de som står i tur att starta, är inne på framhoppningen samt ropar upp de som står i tur
att få komma in. Du har också kontakt via walkie-talkie med ringmastern uppe på
tävlingsbanan och ser till att ekipagen går upp i tid till sin start.
Du hjälper också till med att höja och sänka hindren, lyfta upp rivna bommar samt
kratta framför och bakom hindren så att det inte bildas gropar.
Du håller också koll på att ingen ryttare rider på ett sätt som är farligt för sig själv, hsten
eller andra ekipage. Om du ser något otillåtet ska du tillkalla överdomaren som har som
uppgift att tillrättavisa ryttare.
Ringmaster
Som ringmaster är du den som har koll på att rätt ekipage befinner sig på banan och att
nästa ekipage står beredd. Ibland kan det vara så att man har två ekipage på banan, ett
som hoppar och ett som väntar på sin tur, och så står det ett ekipage utanför banan
som väntar på att få komma in. Domaren meddelar vilket som gäller. För att ha koll på
att det är rätt ekipage som ska vara på banan är det viktigt att du har en startlista med
eventuella efteranmälningar och strykningar så att inga missförstånd uppstår. Det är du
som öppnar och stänger ridhusporten för varje ekipage samt har kontakten med
framhoppningen via walkie-talkie.
Banfunktionär
Funktionärer inne på banan har till största uppgift att plocka upp nedrivna
bommar/hinder, samt kratta framför och bakom hindren så att det inte bildas stora
gropar.
Alla funktionärer inne på banan hjälper till vid höjning och ombyggnad mellan kategorier
och klasser.
Det är viktigt att kunna banan, dvs ha koll på i vilken ordning hindren ska hoppas, och
ha koll på var ekipagen befinner sig så att man inte råkar ut för en olycka.

Flaggare
Eftersom vi har manuell tidtagning behövs flaggare vid start och mållinje. När ryttaren
får sin startsignal höjs startflaggan och när ekipaget passerar startlinjen skall den
sänkas. Samma sak när ryttaren korsar mållinjen. Tidtagarna sätter igång och stoppar
tiden efter flaggorna.

Efter	
  tävling	
  
Efter att ha jobbat som funktionär under tävlingen en hel dag är det skönt att få packa
ihop och åka hem. Men det finns fortfarande en hel del sysslor som måste fixas innan
tävlingen kan ses som avslutad. Är det tävling nästa dag ska banan ställas i ordning för
det och området städas. Var det här sista tävlingsdagen ska banan och framhoppningen
byggas bort. Cafeterian ska städas undan och överbliven mat tas om hand.
Avspärrningar och anvisningsskyltar ska plockas ned och ställas tillbaka. Sekretariatet
ska sammanställa tävlingens ekonomiska del och plocka ned resultlistor med mera.
Arbetet med tävlingen är alltså inte klart bara för att sista ryttaren ridit över mållinjen
men hjälper vi alla till så går även städningen snabbt och smidigt!

