
Skrivare

Som skrivare sitter du tillsammans med en 
dressyrdomare och för anteckningar om bedömningen. 

Skrivare är en ganska stillasittande verksamhet, och det 
krävs att du kan sitta hela klassen ut. Tiderna i passen 
kan därför bli annorlunda för skrivaren.

Löpare

Löparen är skrivarens motpol -Här sitts inte mycket! Som 
löpare ansvarar du för att hämta protokollen från 
domarna och få dem snabbt till sekretariatet.

Räknare

Som räknare så sitter man oftast i sekretariatet och 
räknar ihop domarens siffror så att  ekipagen kan få 
tillbaka sina protokoll.

Ringmaster/framridning

Som ringmaster till dressyren så är din uppgift att se till 
att ryttarna vet vem som är nästa på tur, och vem som 
ska till vilken bana. En spännande och ganska krävande 
arbetssyssla som passar dig som gillar när det händer 
lite grann, och gillar att ha kontroll på det som händer!



Banpersonal och banchef

Det behövs bra banpersonal som bygger upp hinder när 
dem rivs. Men också krattar till underlaget och torkar av 
hinder som blivit smutsiga. Banchefen håller uppsikt 
över alla på banan och är banbyggarens högra hand. 
Som banchef ska man ha stått banpersonal på ganska 
många tävlingar.

Domartornet

I domartornet behövs också en hel del folk.

En som sköter datorn, ett par som tar tiden, en som 
sköter kort, och så domaren förstås! 

Ringmaster

I fälttävlan avgör ryttarna själva när de är redo att 
hoppa, och anmäler sedan till ringmaster att de är klara. 
Därefter ger du dem klartecken att komma in på banan 
och hoppa och ropar via radio till domartornet vem som 
kommer in på banan. Ibland vill många in samtidigt och 
då får du skapa en kölista.

Framhoppning.

Du är ringmasterns högra hand, samtidigt som du ser till 
att hinder höjs och sänks till de ryttare som vill ha din 
hjälp, ska du hålla koll på vem som bör ta sig till 
collecting ring. ( Det område ekipage väntar i innan man 
får gå in på banan.





Ungdom

Vi vill såklart att man redan tidigt ska börja vara funktionär, 
därför finns en särskild lista för just ungdomar.

Skriver man upp sig här får man prova på det mycket under en 
tävlingshelg, och kanske också hinna sitta och titta på duktiga 
ekipage för att lära sig något. 

Parkering

Parkeringen är tävlingens viktigaste plats, och en bra 
parkeringsvakt kan göra skillnaden mellan en bra tävlingsplats 
och en perfekt!

Parkeringsgänget har inte bara hand om parkeringen, utan sköter 
ofta också en stor del av tävlingens logistik och får ofta rycka ut 
för att sladda eller vattna, ibland t.om. bärga en bil eller två.

Det blir i alla fall sällan långtråkigt.

Funktionärsmat

När en fälttävlan går av stapeln finns ofta runt ca 60 funktionärer 
på plats, och de behöver mat. Som ansvarig för detta lagar du 
maten till funktionärerna, och ser gärna till att den serveras när 
den behövs som mest.

En roll där man lätt blir populär bland alla andra funktionärer!

Avbytare och en massa annat

Kanske kan du komma en timma, eller två, eller så känner du att 
ingen roll riktigt passar dig perfekt.

Då passar detta utmärkt. Det finns alltid saker att göra på en 
tävling. Byta av ordinarie funktionärer så de får ta en paus –
springa ett snabbt ärende eller något annat.

Om du kan vara avbytare i någon timma så ser vi gärna att du 
mailar vilka tider till falttavlan@brs.nu


