
Meddelande  till  ryttare  samt  startlista  för  
solskensdressyren  den  12  juni    

 
Samling  och  banbygge  kl.  07:30  på  söndag  morgon  för  alla  deltagare  (de  som  har  cafeterian  som  
uppgift  förbereder  den).  Banan  ska  kortas,  bokstäver  sättas  upp  och  framridningsbanan  delas  i  två  
delar.  

Första  start  kl.  08:30  

Om  framridningen  på  utebanan  
Gå  till  ridbanan  och  sitt  upp  sex  ekipage  innan  ditt  startnummer  (funktionär  hjälper  dig  att  hålla  koll).  
Framridning  för  samtliga  klasser  på  hoppbanan  utomhus  (oavsett  väder).  Upp  och  avsittning  sker  i  
uppsittningsfållan.  Framridningen  sker  på  båda  halvorna  av  framridningsbanan.  Vänster  varv  på  en  
sida,  höger  på  den  andra.  Skritta  alltid  i  öppningarna  mellan  banorna.  Funktionären  som  är  ansvarig  
för  framridningen  hjälper  dig  att  sitta  upp  och  av  samt  hålla  koll  på  när  det  är  din  tur.  Skritt  sker  
innanför  spåret,  trav  och  galopp  på  spåret  och  halter  tränas  i  mitten.  

Läs  funktionärslistan  noga  och  se  till  att  vara  på  plats  i  god  tid!    

Funktionärspositioner  
Funktionärsperiod   Domarsekreterare      Stallhjälp  
Klass 1&2  Joanna  Sandra, Gunilla 
Klass 3&4  Kristina  Eva L, Karolina 
 
      Protokollöpare      Framridningsfunktionär  
Klass 1&2  Emilia, Lina  Rebecka, Frida E 
Klass 3&4  Agnes, Julia  Anna M, Inger  
 
      Räknare      Caféterian  –  ej  indelat  
Klass 1&2  Annika, Caroline  Gabriella, Denise, Astrid  
Klass 3&4  Malin, Pontus  Simon, Raja, Matilda 
 
      Musik/speaker      Banchefer  –  ej  indelat  
Klass 1&2  Frida L, Emma  Karin, 
Klass 3&4  Kimberly, Elin  Eva B, Matilda 
Som  domarsekreterare  ansvarar  du  för  att  skriva  protokoll  åt  domaren.  

Protokollöpare  hämtar  protokollet  från  föregående  ritt  mellan  VARJE  ekipage.  

Räknare  hjälps  åt  att  summera  protokollen.  

Musik  och  speakeransvarig  sitter  på  anvisad  plats  och  ser  till  att  det  hela  tiden  spelas  låg  musik  samt  att  alla  
ekipage  presenteras.  

”Stallhjälp”  ser  till  att  varje  ekipage  kommer  ut  till  framridningen  i  rätt  tid  samt  kan  hjälpa  till  att  t.ex.  hämta  ett  
glömt  spö,  handskar  eller  liknande.  

Framridningsfunktionären  styr  upp  framridningens  och  ser  till  att  det  går  säkert  till  samt  assisterar  med  pall  vid  
upp  och  avsittning.  

Caféterian  hålls  bemannad,  plockar  fram  innan  och  städar  upp  efter,  gör  i  ordning  mackor  eller  liknande  samt  tar  
betalt.  

Bancheferna  styr  upp  och  delegerar  banbygget  samt  bortplockningen  så  att  allt  hamnat  på  rätt  plats.  

 
 



Startlistor  
Klass  1  –  LD:3  2011  

1. Simon Lundqvist  Major 
2. Matilda Nilsson  Lillan 
3. Astrid Åsberg  Tarzan 
4. Inger Friding  Trooper 
5. Karolina Nordin  Lina 
6. Elin Pettersson Bergsten Harry 
7. Agnes Wistemar  Bambi 
8. Julia Hugosson  Linette 
9. Kimberly Sentell  Lillan 

  
Klass  2  –  Märke  II  –  Variant  för  startfälttävlan  

1. Raja Bylander  Kazano 
2. Malin Hollander  Porana 
3. Kristina Ekengren  PomPom 
4. Eva Lundqvist  Tristan 
5. Pontus Renmark  Scirocco 
6. Anna Marby  Kazano 

  
Klass  3  –  LC:1  2015  

1. Denise Gartz  Dis 
2. Caroline Hammarslätt Totte 
3. Emilia Adolfsen  Mabel 
4. Sandra Roman  Fille 
5. Lina Wistemar  Bambi 
6. Annika Nilsson  Trooper 
7. Gabriella Stjärnborg Porana 
8. Emma Marby  Dis 

 
Klass  3  –  LB:2  2015  

1. Karin Wegner  Lina 
2. Gunilla Elding  Leo 
3. Frida Ejneborn  Silvia 
4. Eva Bergman  Valle 
5. Rebecka Eriksson  Chiaha 
6. Joanna Risberg  Scirocco 
7. Frida Lundin  Tristan 
8. Lena Aldeström  Fille 
 

 
 
  
Prisutdelning  i  cafeterian  efteråt!  

Välkomna  


