
Ideellt arbete Umeå 

Ryttarförening 

Som ridskoleelev förväntas du bidra med en halv dags 
funktionärsarbete per termin i samband med tävling eller andra 
arrangemang. Funktionärer ska ha fyllt 15 år, om ridskoleeleven 
är yngre går uppdraget till dennes målsman eller att man gör 
det tillsammans. Information och/eller utbildning kommer 
naturligtvis att erbjudas för att funktionärsarbetet ska bli 
lärorikt och ge positiva upplevelser. 

Vi försöker komma ut med en planering inför varje termin med de arrangemang som kommer att 

genomföras. 

 

Vad innebär de olika arbetsuppgifterna? 

Cafeteria: Försäljning av mat och bakverk i vårt café. Steka hamburgare, göra varma mackor, 

förbereda färdiga mackor till försäljning. Torka bord, ta in disk osv. Behövs ingen hästerfarenhet. 

Städning: Sopa entréplan, tömma sopkorgar, städa toaletter, se till att det finns tvål, papper osv 

påfyllt. En ansvarig möter alltid upp och berättar vart allt finns och vart det ska städas just då. Behövs 

ingen hästerfarenhet. 

Parkering: Dirigera bilar rätt när vi har extraparkering på annan plats än den vanliga anvisade. Behövs 

ingen hästerfarenhet. 

Banpersonal: Under hopptävlingar behövs ett antal personer inne på banan för att bygga upp hinder 

om någon river, bygga om banan inför olika klasser och kratta underlaget om det blir spår. Du 

behöver ha erfarenhet av hästar! Minimiålder 15 år eller ridelev i specialgrupp PTG/kombigrupp. 

In/utsläpp: Öppna dörren till manegen åt ekipage som ska gå in eller ut från banan. Bra med varma 

kläder då ytterdörren oftast är öppen i anslutning.  

Räknare: Hämtar protokoll från domarbordet under dressyrtävling och räknar ihop poängen för de 

ekipage som ridit.  

Skrivare: Sitter bredvid domaren på dressyrtävling och skriver domarens kommentarer i protokollet.  

Bakning: Baka fika inför tävling 

 

Anmälan till olika funktionärsuppdrag går oftast ut via en Doodlelänk där ni anmäler er till den dag 

och tid som passar er bäst. Vi mailar ut samt delar på Facebook. 

Tack för att ni hjälper till och bidrar till en levande och engagerad förening! 
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